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Numer karty: 

 
DGM-3  

 
 
 

     

 

 
URZĄD MIASTA w Słupcy 
ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca 

Tel. (063) 277 27 27, Fax. (063) 277 26 69, 
www.miasto.slupca.pl, www.bip.slupca.pl 

e-mail: um@miasto.slupca.pl 
czynny pon. - pt. w godz.: 7.30 – 15.30 

Biuro Obsługi Klienta czynne w pon. 7.30 – 16.30 

 

KARTA INFORMACYJNA 
 

Wydanie: 2 

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU O ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ 
(NAZWA USŁUGI) 

 
 

JEDNOSTKA 
ODPOWIEDZIALNA: 

 

Referat Działalności Gospodarczej i Dodatków Mieszkaniowych, 
pok.103-104, tel. wew. 119.232, dgm@miasto.slupca.pl 

 
PODSTAWA 
PRAWNA: 

 

 
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 

z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), 
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 

z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), 
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. 

w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 
1330). 

4. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. 
(Dz. U z 2013 r. poz. 267)  

 
 

WYMAGANE 
DOKUMENTY: 

 

 
1. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej, 
2. Dowód wpłaty opłaty skarbowej albo jego uwierzytelniona kopia, 
 

 
OPŁATY: 

 

 
Brak opłaty 
 

 
MIEJSCE 

SKŁADANIA 
WNIOSKÓW: 

 

Biuro Obsługi Klienta 
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TERMIN  
I SPOSÓB 

ZAŁATWIENIA 
SPRAWY: 

 

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy 
bez zbędnej zwłoki. 

1)Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być 
rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z 
żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody 
powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy 
się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, 
którymi rozporządza ten organ. 

2) Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego 
powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy 
szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy 
od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - 
w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 

3) Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie 
wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania 
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz 
okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 
niezależnych od organu. 
Uwaga! 
Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat licząc od końca 
roku, w którym dokonano zapłaty (art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 16 
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej). 
 
 

 
TRYB 

ODWOŁAWCZY: 
 

 
Odwołanie  wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną.  
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
postanowienia stronie. 
 

 
INFORMACJE 
DODATKOWE: 

 
Zwrot opłaty skarbowej następuje:  
- w punkcie kasowym  Banku Spółdzielczego w Słupcy ul. Pułaskiego 
21    
   62-400 Słupca ( budynek Urzędu Miasta w Słupcy)  
- na rachunek bankowy wskazany we wniosku,  
- pocztą (zwrot pomniejszony o koszt przekazu pocztowego). 
 

 
Załączniki: 

 
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej 
 

Data  utworzenia: 20 maja 2010r. 

Data ostatniej aktualizacji: 4 luty 2014r. 

Wytwarzający/Weryfikujący: Jadwiga Banasik 

 


