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PEŁNOMOCNICTWO
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2 Kodeksu postępowania administracyjnego, niniejszym

udzielam pełnomocnictwa
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(adres)

do reprezentowania mnie przed Wójtem Gminy Bolesławiec W sprawie

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

..............................................................................................................................................
(miejscowość, data)

(podpis mocodawcy)

Pouczenie:
1) zgodnie z art. 32 Kpa pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności
prawnych,
2) zgodnie z art. 33 5 3 Kpa pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
3) zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546) złożenie
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł,
4) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa zwolnione jest z opłaty skarbowej, jezeli
pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub mocodawcą jest podmiot
określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.
Art. 7. Zwalnia się od opłaty skarbowej:
1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne
i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa,
korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych
z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie
są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) jednostki budżetowe,
3) jednostki samorządu terytorialnego,
4) organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie
czymiości urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia wyłącznie w związku
z nieodpłatna działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
5) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo
wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument
stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
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