URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
IS-09
DO-OR-II.0143.5.2016

UZYSKANIE WYPISU Z EWIDENCJI STOWARZYSZEN ZWYKŁYCH
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie wniosku o wydanie wypisu odbywa się w budynku Urzędu przy ul. Podgórnej 22,
w sekretariacie Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych, III piętro, pok. 309,
tel. (+48) 68 45 64 309, e-mail: sport@um.zielona-gora.pl
Odbiór wypisu odbywa się w budynku Urzędu przy ul. Podgórnej 22, w pok. 305A, tel. (+48) 68 45 64 320.

WYMAGANE DOKUMENTY:
wniosek o wydanie wypisu z ewidencji stowarzyszeń zwykłych stwierdzający, że podane do wiadomości organu
ewidencyjnego informacje nie uległy zmianie, sporządzony przez interesanta,
dowód wniesienia opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
co najmniej 90% przypadków, rozpatrzenie kompletnego wniosku następuje w terminie do 7 dni roboczych
od dnia jego złożenia,
zgodnie z prawem do 30 dni.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
dokument: wypis z ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
odbiór:
- można odebrać osobiście po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego
tożsamość osoby,
- możliwe jest doręczenie dokumentu za pośrednictwem poczty (list polecony) - wówczas na wniosku należy
zaznaczyć
taką formę odbioru.).
OPŁATY
opłata skarbowa za wydanie wypisu wynosi 17,00 zł,
opłatę skarbową można dokonać:
- w kasie Urzędu przy ul. Podgórnej 22 (parter),
- przelewem na konto Urzędu: PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258,
- w każdym oddziale banku PKO BP S.A. w Zielonej Górze,
Wykaz placówek banku, w których można dokonać wpłaty dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Budżet
i finanse – Numery rachunków bankowych.

PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261),
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie określenia sposobu
prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).
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