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ZWROT BŁĘDNIE WPŁACONEJ KWOTY 

 

a) Nazwa usługi  

Zwrot błędnie wpłaconej kwoty 

b) Symbol 

313 – Opłaty 

315 – Inne dochody powiatu 

c) Wydział 

Wydział Finansów 

d) Komórka 

e) Opis sprawy 

Zwrot kwoty, błędnie wpłaconej na rachunek bankowy lub w kasie Starostwa 

Powiatowego w Żninie. 

f) Kogo dotyczy 

Osób lub instytucji, które dokonały wpłaty przez pomyłkę lub wpłaciły kwotę za wysoką.  

g) Wymagane dokumenty 

 wypełniony i podpisany przez osobę, która dokonała wpłaty lub jej pełnomocnika 

formularz „Wniosku o zwrot błędnie wpłaconej kwoty”, lub wniosek sporządzony 

samodzielnie, 

 dokument potwierdzający błędną wpłatę (w przypadku wpłaty w kasie Starostwa 

oryginał i kopię dowodu wpłaty). Dokument potwierdzający wpłatę nie jest 

wymagany w sytuacji, gdy wniosek dotyczy nadpłaty wynikającej z ewidencji 

księgowej dochodów przypisanych (np. czynszu, użytkowania wieczystego, opłaty 

przekształceniowej itp.) 

 pełnomocnictwo w przypadku występowania pełnomocnika w imieniu osoby, która 

dokonała wpłaty wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej. 

h) Miejsce składania pism 

  Starostwo Powiatowe  w Żninie 

ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin 
tel. +48 52 30 31 100, fax +48 52 30 31 302 

bip: http://www.bip.powiatzninski.pl, internet: http://www.znin.pl, 

e-mail:  powiat@znin.pl 
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Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żninie  

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30. w pokoju nr 20 na I piętrze,  

lub wysłać pocztą na adres:            

Starostwo Powiatowe w Żninie 

ul. Potockiego 1 

88-400 Żnin 

i) Termin i sposób załatwienia 

Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie miesiąca licząc od dnia jego złożenia. 

W wyniku rozpatrzenia wniosku: 

 dokonamy zwrotu wpłaty na wskazany przez wnioskującego numer rachunku 

bankowego, lub odbierze on pieniądze w kasie Starostwa Powiatowego w Żninie,         

w przypadku zwrotu przekazem pocztowym ze zwracanej kwoty potrącamy koszt 

opłaty za przekaz zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej,  

 w sytuacji, gdy odmówimy zwrotu lub przekazania wpłaty wyślemy do składającego 

wniosek pisemną informację. 

j) Opłaty 

Za złożenie i rozpatrzenie wniosku nie ma opłat. 

Jeżeli z wnioskiem występował pełnomocnik, dokument stwierdzający udzielenie 

pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Zwolnione od opłaty 

skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 

rodzeństwu oraz pełnomocnictwa upoważniające do odbioru dokumentów, jeżeli są 

poświadczone notarialnie lub przez inny uprawniony organ. 

Jeżeli zamiast oryginałów dokumentów wnioskujący składa uwierzytelnione przez urząd 

kserokopie, zapłaci opłatę skarbową  w kwocie 5 zł od każdej zaczętej strony dokumentu.  

Opłaty skarbowej można dokonać przelewem bankowym na konto Urzędu Miejskiego w 

Żninie nr konta:  47 8181 0000 0001 2742 2000 0038, tytułem: opłata skarbowa od 

pełnomocnictwa lub opłata skarbowa od uwierzytelnienia kopii. 

k) Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  

l) Tryb odwoławczy 

Nie przysługuje. 

m) Inne informacje 
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W celu wypełnienia poprawnie wniosku należy przygotować: 

 nr rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot, 

 dokument potwierdzający wpłatę (w przypadku wpłaty w kasie Starostwa 

oryginał i kopię dowodu wpłaty, 

 dokładny adres i numer telefonu kontaktowego. 

Dokumenty można składać w dogodnym dla wnioskującego terminie,  jednak nie później 

niż w ciągu 5 lat od daty dokonania błędnej wpłaty. 

n) Więcej informacji 

Dodatkowe informacje uzyskasz w Wydziale, w którym załatwiałeś sprawę wymagającą 

opłaty lub w Wydziale Finansów,  tel.: (52) 30-31-100. 

 

Wnioski i formularze: 

 formularz wniosku o zwrot błędnie wpłaconej kwoty 

 przykład wypełnionego formularza wniosku o zwrot błędnie wpłaconej kwoty  

 

 


