
                                                                                                   Załącznik  nr 1 

                                                                                                   do pisma organizacyjnego nr ………. 

 

Szczecin, dnia …………… 
...................................................... 
Dane strony, NIP/PESEL 
 
...................................................... 
 
..................................................... 
adres 

tel.  …………………………….                             Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 

                    w Szczecinie 

 

WNIOSEK 

o wydanie kopii / o wydanie uwierzytelnionych kopii, odpisów /  

o uwierzytelnienie kopii / o uwierzytelnienie odpisów akt sprawy * 

 

Znak sprawy: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Na podstawie art. 178 § 3 Ordynacji podatkowej / art. 73 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego/* wnoszę o: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

(proszę określić rodzaj dokumentów oraz liczbę stron kopii/odpisów, uzasadnienie wniosku – 

wg Kpa) 

 

Zostałem poinformowany o tym, że: 

1) opłata za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentu wynosi: 

a) 0,60 zł – za jedną stronę w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego w formacie A4, 

b) 0,80 zł – za dwie strony w przypadku kopii lub odpisu dwustronnego w formacie A4, 

c) 0,90 zł – za jedną stronę w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego w formacie A3, 

d) 1,20 zł – za dwie strony w przypadku kopii lub odpisu dwustronnego w formacie A3; 

w przypadku wydania uwierzytelnionych kopii/odpisów lub uwierzytelnienie kopii/odpisów, 

istnieje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. 

o opłacie skarbowej (Dz. U z ………………………...), tj. 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej 

stronicy (załącznik część II pkt 4). - wpłata na rachunek Urzędu Miasta Szczecin: Bank PKO BP 

Oddział 1 w Szczecinie 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.  

 

Kopie/odpisy odbiorę osobiście / proszę przesłać na adres: ………………………………………..*. 

 

 

.............................................. 
Podpis wnioskodawcy 



2 

1. Przedłożono dowód zapłaty opłaty skarbowej w kwocie........................................................ . 

2. Opłaty skarbowej nie uiszczono z uwagi na zwolnienie/wyłączenie na podstawie  

art. …………………………………………………………..….. ustawy o opłacie skarbowej. 

3. Potwierdzono odbiór kopii/ odpisów zgodnie z wnioskiem. 

4. Zobowiązano stronę do przedłożenia Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego  

w Szczecinie dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w terminie 3 dni od dnia złożenia 

wniosku, nie później jednak niż w dniu odbioru wnioskowanych dokumentów, pod rygorem 

przekazania informacji organowi podatkowemu właściwemu miejscowo w sprawie opłaty 

skarbowej o nieuiszczeniu opłaty skarbowej.* 

 

 

 

.............................................. 
     Podpis/pieczątka pracownika 

 

 

 

.............................................. 
    Podpis wnioskodawcy 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 


