
Opłata skarbowa 10 zł od: 

 wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki i punktu aptecznego. 

Opłata skarbowa 17 zł od: 

 złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii, 

 wydania zaświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań lokalowych i kadrowych przez 

placówkę obrotu pozaaptecznego.  

Opłata skarbowa 98 zł od: 

 udzielenia promesy zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej  

Opłata skarbowa 5 zł za: 

 poświadczenie zgodności kserokopii z oryginałem od każdej pełnej lub zaczętej stronicy. 

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia, decyzji, 

promesy należy dokonywać na rachunek bankowy:  

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Podatków i Opłat 

31-549 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10 

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 

Wpłaty bez dodatkowych opłat przyjmowane są: 

1) w placówkach Banku Pekao S.A. na terenie Krakowa,  

2) w kasach Wydziału Podatków i Opłat zlokalizowanych: 

 al. Powstania Warszawskiego 10 (Centrum Administracyjne) - od poniedziałku do piątku od godz. 7.40 do 17.45 

 os. Zgody 2 - od poniedziałku do piątku od godz. 7.40 do 17.45 

 ul. Wielicka 28a - od poniedziałku do piątku od godz. 7.40 do 17.45 

 ul. Lubelska 27 - od poniedziałku do piątku od godz. 7.40 do 15.15 

 ul. Nowohucka 1 - od poniedziałku do piątku od godz. 7.10 do 14.45 

 ul. Grunwaldzka 8 (przy wejściu głównym) - od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.30 

3) w kasach Wydziału Finansowego zlokalizowanych: 

 Pl. Wszystkich Świętych 3-4 - od poniedziałku do piątku od godz. 7.40 do 15.15  

 

 

 



Wpłat z tytułu opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  

lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii na konto organu podatkowego właściwego ze względu  

na miejsce złożenia dokumentu. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej za poświadczenie zgodności kserokopii  

z oryginałem od każdej pełnej lub zaczętej stronicy na konto organu podatkowego właściwego ze względu 

na siedzibę organu, który dokonał czynności urzędowej. 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie 

na rachunek bankowy 

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Podatków i Opłat 

31-549 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10 

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 

Delegatura w Nowym Sączu 

na rachunek bankowy 

Urząd Miasta Nowego Sącza, Wydział Wymiaru i Księgowości Podatków 

33-300 Nowy Sącz, Rynek 1 

33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 

Delegatura w Tarnowie 

na rachunek bankowy 

Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Podatków i Windykacji 

33-100 Tarnów, ul. Adama Mickiewicza 2 

36 1030 1986 7071 3003 0000 0000 


