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W przypadku wydawania
pozwolenia na budowg
budynku o funkcji mieszanej,
przy obliczaniu oplaty
skarbowej nie uwzglgdnia sig
powierzchni mieszkalnej tego
budynku.
W przypadku wydawania
pozrvolenia na budowg
obejmuj4cego wigcej niz jeden
obiekt budowlany wymienionY
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Przeniesienie decYzji

o

pozwoleniu na budowq lub
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PoSwiadczenie zgodnoSci
duplikatu, odpisu, wYci4gu,
wypisu lub kopii, dokonane
przez organy administracji
rz4dowej lub samorz4dowej
lub archiwum pafstwowe,
od kaldej pelnej lub

poSwiadczenie
zgodnoSci odpisu, koPii
lub wyci4gu z

pelnomocnictwa
niepodlegajAcego
oplacie skarbowej lub
od niej zwolnionego

