
                

Żnin, dnia .... 06.05.2015... r. 

..... Jan Kowalski.................. 

  (imię i nazwisko/nazwa firmy) 

 

........ ul. Cicha 5.................. 

........ 88-400 Żnin..............     Starostwo Powiatowe w Żninie            
(adres) 

...... 12345678912........    ul. Potockiego 1 

     (PESEL)     88-400 Żnin 
....... 123-456-789……..... 

(telefon kontaktowy) 

 

WNIOSEK 

o zwrot błędnie wpłaconej kwoty 

 

W związku z kwotą wpłaconą dnia …30.04.2015 r.… w wysokości …17 zł…, 

(pokwitowanie nr …1115/02/15...) z tytułu ……opłaty skarbowej………………. proszę o  

1) zwrot całości wpłaconej kwoty,* 

2) zwrot nadpłaty,* 

Powyższą kwotę: 

a) odbiorę osobiście w kasie Starostwa Powiatowego w Żninie,* 

b) proszę przelać na konto bankowe nr: ……………..………………………………… 

właściciel rachunku bankowego: ……………………………………………………. 

nazwa banku:…………………………………………………………………………..* 

c) proszę przesłać na ww. adres (zgadzam się na potrącenie ze zwracanej kwoty kosztów 

przekazu pocztowego),* 

d) proszę o przekazanie wpłaconej kwoty do …Urzędu Miejskiego w Żninie……………... 

            (nazwa instytucji, do której ma być przekazana wpłata) 

      

      numer konta bankowego ww. instytucji …47 8181 000 0001 2742 2000 0038…* 

 

Do wniosku dołączam: 

1) oryginał pokwitowania
1)

 

2) ……………………………. 

3) …………………………….      Jan Kowalski 

....................................... 
(podpis) 

* niepotrzebne skreślić 

1)
 W przypadku wpłaty w kasie Starostwa Powiatowego w Żninie do wniosku dołącza się oryginał i 

kopię pokwitowania           



Żnin, dnia .... 06.05.2015... r. 

..... Jan Kowalski.................. 

  (imię i nazwisko/nazwa firmy) 

 

........ ul. Cicha 5.................. 

........ 88-400 Żnin..............     Starostwo Powiatowe w Żninie            
(adres) 

...... 12345678912........    ul. Potockiego 1 

     (PESEL)     88-400 Żnin 
....... 123-456-789……..... 

(telefon kontaktowy) 

 

WNIOSEK 

o zwrot błędnie wpłaconej kwoty 

 

W związku z kwotą wpłaconą dnia …30.04.2015 r.… w wysokości …200 zł…, 

(pokwitowanie nr …1115/02/15...) z tytułu …opłaty za rejestrację pojazdu w 

nieprawidłowej kwocie... proszę o  

3) zwrot całości wpłaconej kwoty,* 

4) zwrot nadpłaty,* 

Powyższą kwotę: 

e) odbiorę osobiście w kasie Starostwa Powiatowego w Żninie,* 

f) proszę przelać na konto bankowe nr: …12 1234 5678 9123 4567 8912 3654… 

właściciel rachunku bankowego: ……….….Janina Kowalska……….….…. 

nazwa banku:……Bank XXXYYYZZZ Oddział Żnin……………………..* 

g) proszę przesłać na ww. adres (zgadzam się na potrącenie ze zwracanej kwoty kosztów 

przekazu pocztowego),* 

h) proszę o przekazanie wpłaconej kwoty do ……………………………..………………... 
            (nazwa instytucji, do której ma być przekazana wpłata) 

      

      numer konta bankowego ww. instytucji …...........................................................…* 
 

Do wniosku dołączam: 

4) oryginał pokwitowania
1)

 

5) ……………………………. 

6) …………………………….      Jan Kowalski 

....................................... 
(podpis) 

* niepotrzebne skreślić 

1)
 W przypadku wpłaty w kasie Starostwa Powiatowego w Żninie do wniosku dołącza się oryginał i 

kopię pokwitowania. 


