INFORMACJA

Katowice, 19.08.2015 r.

W SPRAWIE OPŁATY SKARBOWEJ
W związku z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, tekst jednolity, ze zm.)
oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330), informujemy:
1. Opłacie skarbowej podlega:
A. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, a zwłaszcza:
• wydanie duplikatu zezwolenia w kwocie 24 zł,
• wydanie decyzji innej, niż wymieniona w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej jw., do której mają
zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (np.: decyzja o zmianie decyzji
administracyjnej) w kwocie 10 zł,
b) wydanie zaświadczenia na wniosek w kwocie 17 zł,
c) wydanie zezwolenia, a zwłaszcza:
• zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, wydawanego na podstawie art. 29
ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, tekst jednolity, ze zm.) w kwocie 82 zł,
B. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu, kopii
- w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym w kwocie 17 zł.
2. Od opłaty skarbowej zwolnione jest:
a) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg, wydawane na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460,
tekst jednolity, ze zm.) - (vide część III ust. 44 pkt 2 kol. 4 pkt 8 załącznika do ww. ustawy o opłacie skarbowej),
b) pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wydawane na podstawie art. 39 ustawy o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 460, tekst jednolity, ze zm.) - (vide część III ust. 44 pkt 2 kol. 4 pkt 9 załącznika do ww. ustawy o
opłacie skarbowej).
3. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.
4. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, a mianowicie:
a) od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności
urzędowej,
b) od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
c) od wydania zezwolenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,
d) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu i kopii
- z chwilą złożenia dokumentu,
e) od przedmiotu opłaty skarbowej określonego w art. 2 ust. 2 ww. ustawy o opłacie skarbowej – z chwilą użycia
zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1 tejże ustawy.
6.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej
opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku
jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

7.

Organem podatkowym właściwym miejscowo w zakresie opłaty skarbowej, dla spraw rozpatrywanych w Zarządzie Dróg
Wojewódzkich w Katowicach, jest Prezydent Miasta Katowice.

Zgodnie informacją Urzędu Miasta Katowice, opłatę skarbową od dnia 01.07.2015 r. należy uiszczać:
− na następujący rachunek bankowy: 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111
− lub w Kasie Urzędu Miasta Katowice, ul. Pocztowa 5, czynnej:
• w poniedziałki od 730 do 1700,
• od wtorku do piątku od 730 do 1530

