
Uzyskanie decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych / 

klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie 

przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 

 

 

I. Sposób dostarczenia dokumentu 

osobiście pocztą faxem elektronicznie 

    
 
(Osobiście) 

Starostwo Powiatowe w Węgrowie 

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów 

(Pocztą) 

Starostwo Powiatowe w Węgrowie 

ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów 

(Faxem) 25/ 792 26 17 

(Elektronicznie) e-mail: wokst@powiatwegrowski.pl 

 

II. Sposób odbioru dokumentu 

osobiście pocztą faxem elektronicznie 

    

 
Starostwo Powiatowe w Węgrowie 

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  

ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów 

pokój nr 11 i 13 (I piętro) (drugi budynek starostwa) 

 

Wymagane dokumenty 

Wniosek o wydanie decyzji 

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (tytuł przelewu: opłata za decyzję + skrócona nazwa 

stowarzyszenia) 

 

Opłata 

Stowarzyszenie ubiegające się o decyzję, zobowiązane jest do uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie 

decyzji w wysokości 10 zł 

Wpłaty należy dokonywać: 

1) w kasie Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5 

Kasa czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, 800 – 1445; środa 800 – 1545; piątek  800 – 1345 

2) w kasie Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 16 

Kasa czynna: poniedziałek – piątek 800 – 1430 

lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Węgrowie, Nr 75 1020 4476 0000 8902 0094 6004 w PKO BP SA 

 
1. Nie podlega opłacie skarbowej - wykreślenie z ewidencji (wydanie decyzji administracyjnej 

orzekającej o wykreśleniu z ewidencji) uczniowskiego klubu sportowego (podstawa prawna: art. 2 ust. 

1 lit. g ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2012, poz. 1282 z późn. zm. ),  

2. 10 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej orzekającej o wykreśleniu z ewidencji 

klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia 
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działalności gospodarczej (podstawa prawna art. 1 ust. 1 lit. a oraz Załącznik „Wykaz przedmiotów 

opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” - cz. I poz. 53. 

 

 

Termin 

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego – niezwłocznie 

 

 

Podstawa prawna 

1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r, poz. 176 z późn. zm.), 

2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.), 

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), 

4) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji 

klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449), 

5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r, poz. 783 z późn. zm.). 

 

 


