Z dniem 1 stycznia 2007r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635). Zgodnie z art. 8 ust. 1 w/w ustawy zapłaty
należnej opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie
- Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie
nr: 73 9317 1038 3900 0996 2000 0037.
Opłacie skarbowej podlega m. in.:
¾ wydanie decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (stawka opłaty - 107 zł);
¾ decyzja zmieniająca zapisy decyzji (stawka opłaty - 10 zł);
¾ wydanie zaświadczenia (stawka opłaty - 17 zł);
¾ zezwolenia na świadczenie usług: zbieranie i transport odpadów komunalnych,
odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochrona przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzybowisk i
spalarni zwłok zwierząt i ich części (stawka opłaty - 107 zł)
¾ złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu,
wypisu lub kopii(stawka opłaty - 17 zł);
¾ poświadczenie własnoręczności podpisu (stawka opłaty - 9 zł).
¾ wydanie wypisu i wyrysu:
1) od wypisu
a) do 5 stron – 30 zł.
b) powyżej 5 stron – 50 zł.
2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą
stronie formatu A4 – 20 zł.
b) nie więcej niż - 200 zł;
¾ poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane
przez organ – 5 zł.
Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia
znajduje się w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje z chwilą
złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii powstaje z chwilą złożenia
dokumentu
Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty
należnej opłaty skarbowej (por. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia
2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz.
U. Nr 246 poz. 1804).
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, opłacie skarbowej nie podlega dokonanie
czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa
mieszkaniowego. Inne czynności urzędowe nie podlegające przedmiotowej opłacie
wymieniono w art. 2 ust. 1. cyt. ustawy. Zwolnienia od opłaty skarbowej ujęto w art. 7
ustawy o opłacie skarbowej.

