
 

  

UURRZZĄĄDD  MMIIAASSTTAA  NNOOWWYY  TTAARRGG 

Wydział Podatków i Opłat 
Tel. 18 26 11 203, 

Zapłata opłaty skarbowej  (JZS_F_008/01) 

Kogo dotyczy 

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na 

ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek 

wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w 

przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie 

pełnomocnictwa, prokury lub ich odpisu, wypisu lub kopii - na mocodawcy i 

pełnomocniku albo przedsiębiorcy i prokurencie. 

Wymagane 

dokumenty: 
Wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej (jzs_f_008_01_d1.odt) 

Opłaty 

Stawki opłaty skarbowej 

 Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz stawki opłaty skarbowej 

określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej. 

 

Terminy i sposób zapłaty opłaty skarbowej 

 opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku 

podatkowego 

 zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo 

 rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa 

oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za 

inkaso 

na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Nowym Targu 

Bank PEKAO S.A. Oddział w Nowym Targu 

SWIFT to: PKOPPLPW 

20 1240 6292 1111 0011 2118 2790 

IBAN: PL20 1240 6292 1111 0011 2118 2790 

w kasie Urzędu Miasta w Nowym Targu czynnej: 

 w poniedziałki od godz. 7.45 do godz. 15.00 

 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7.45 do 14.00 

Sposób zwrotu opłaty skarbowej oraz szczegółowy sposób potwierdzania, 

przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o 

których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, zapłaty opłaty 

skarbowej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 

http://www.nowytarg.pl/dok/jzs/jzs_f_013_01_d1.odt


2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. nr 187 poz. 

1330) 

Jednostka/osoba 

odpowiedzialna 
Wydział Podatków i Opłat  Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, 

pokój nr 013, pani mgr Katarzyna Kluś nr  telefonu 18 26 11 207  

Miejsce składania 

dokumentów 

Biuro Obsługi Mieszkańców 

Parter, pokój nr 001  
 

Godziny przyjmowania stron: 

poniedziałek  7.30 – 16:00 

wtorek - czwartek 7.30 – 15:30 

piątek  7.30 - 15.00 

Termin załatwienia 

sprawy 
 

W terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie 

skomplikowanych – nie później w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia 

postępowania. 

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. 

U. z 2022 poz. 2142) 

Tryb odwoławczy: 
 

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem tutejszego organu 

podatkowego w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. 

Uwagi i dodatkowe 

informacje 

Przedmiot opłaty skarbowej: 
 dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na 

wniosek, 

 wydanie zaświadczenia na wniosek, 

 wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesje), 

 złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, 

prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu 

administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, 

 dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz 

zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji 

rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z 

zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie 

dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 

albo jego odpisu, wypisu lub kopii. 

Powstanie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej 

 od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia 

lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, 

 od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie 

zaświadczenia, 

 od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia 

wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), 

 od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 

lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia 



dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie 

wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej, 

 od zaświadczenia, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej, 

które następnie zostanie użyte w sprawie, w której nie przysługuje 

zwolnienie (wyłączenie) od obowiązku zapłaty opłaty skarbowej - z 

chwilą użycia zaświadczenia w innej sprawie 

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. 

 

 


