
ZARZĄDZENIE NR 108/2021 
STAROSTY KŁODZKIEGO 

z dnia 12 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zasad sporządzania i przekazywania informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty 
skarbowej 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020r. 
poz. 1546 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zarządzenie określa zasady sporządzania zbiorczych informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej 
opłaty skarbowej w sprawach załatwianych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, Oddziale Zamiejscowym 
w Bystrzycy Kłodzkiej i w Oddziale Zamiejscowym w Nowej Rudzie, należnej  od  czynności urzędowych, 
wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także od zaświadczeń, o których mowa 
w art. 2 ust. 2 Ustawy o opłacie skarbowej, użytych w prowadzonych przez w/w organy postępowaniach oraz 
od złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich podpisów, 
wypisów lub kopii. 

§ 2. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kłodzku, Oddziału 
Zamiejscowego w Bystrzycy Kłodzkiej i Oddziału Zamiejscowego w Nowej Rudzie są zobowiązani 
sporządzać co miesiąc pisemną informację o przypadkach nieuiszczenia przez zobowiązane podmioty należnej 
opłaty skarbowej od dokonanych w kierowanych przez nich komórkach czynności urzędowych, wydanych 
zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także od zaświadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy 
o opłacie skarbowej, w prowadzonych w tych komórkach postępowaniach oraz od złożonych dokumentów 
stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów i kopii. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani przekazać 
Głównej Księgowej Starostwa Powiatowego w Kłodzku w terminie do 3. dnia każdego miesiąca za miesiąc 
poprzedni według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Na podstawie otrzymanych informacji Główny Księgowy starostwa sporządza zbiorczą informację 
o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej według wzoru określonego w załączniku nr 2 do 
niniejszego zarządzenia, i w terminie do 7. dnia każdego miesiąca przekazuje ją właściwemu organowi 
podatkowemu w sprawie poboru opłaty skarbowej. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom odpowiednich komórek organizacyjnych Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku oraz Głównemu Księgowemu Starostwa Powiatowego w Kłodzku. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.08.2021r.
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INFORMACJA 

O PRZYPADKACH NIEUISZCZENIA NALEZNEJ OPŁATY SKARBOWEJ 

W …………………………………………….. 
( nazwa wydziału) 

ZA ……………... 
                                                                                                        (miesiąc, rok) 

 

 

                 
L.p. Imię i nazwisko (nazwa lub 

firma), adres podmiotu 

zobowiązanego do 

uiszczenia opłaty skarbowej 

Przedmiot, od którego nie uiszczono 

należnej opłaty skarbowej, w tym dane 

jednoznacznie identyfikujące ten 

przedmiot. 

Informacje 

dodatkowe (np. 

nr sprawy, nr 

dokumentu, 

itp.) 

1. 

 
   

2. 

 
   

3. 

 
   

4. 

 
   

5. 

 
   

6. 

 
   

7. 

 
   

 

 

 

 

  ……………………………… 
    (podpis kierownika komórki organizacyjnej) 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 108/2021

Starosty Kłodzkiego

z dnia 12 sierpnia 2021 r.
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……………………………………. 

…………………………………… 
(nazwa i adres organu podatkowego) 

 

 

ZBIORCZA INFORMACJA 

O PRZYPADKACH NIEUISZCZENIA NALEZNEJ OPŁATY SKARBOWEJ 

ZA ……………... 
                                                                                                        (miesiąc, rok) 

 

 

               Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej (t.j.  Dz.U. z 2020r.  poz. 1546 ze zm.) przekazuję zbiorczą informację o przypadkach 

nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez Starostwo Powiatowe czynności 

urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także od zaświadczeń, 

o których mowa w art. 2 ust.2 ustawy o opłacie skarbowej, użytych w prowadzonych przed 

w/w organami postępowaniach oraz od złożonych do nich dokumentów stwierdzających 

udzielenie pełnomocnictwa lub prokury lub ich odpisu, wypisu czy kopii: 

 

  

L.p. Imię i nazwisko (nazwa lub firma), 

adres podmiotu zobowiązanego do 

uiszczenia opłaty skarbowej 

Przedmiot, od którego nie uiszczono 

należnej opłaty skarbowej, w tym dane 

jednoznacznie identyfikujące ten 

przedmiot. 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

5. 

 

  

6. 

 

  

7. 

 

  

 

 

 

  ……………………………… 
                    (podpis Starosty) 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 108/2021

Starosty Kłodzkiego

z dnia 12 sierpnia 2021 r.
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UZASADNIENIE 

Ustalenie zasad sporządzania i przekazywania informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty 
skarbowej wynikający art. 11 ust. 1 ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.) 
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