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KARTA USŁUG 
 

 
 

Starostwo Powiatowe w Głubczycach 

ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce 

Wydział Finansowo - Budżetowy 

 

www.powiatglubczycki.pl 

starostwo@powiatglubczycki.pl 

tel. 77 405 36 60                       faks 77 405 36 61 

FN.0143.1.2021 

 

Data zatwierdzenia: 

28.01.2021 

 

Data aktualizacji: 

 

 

 

W sprawie: 

 

                 Windykacji należności z tytułu: 

- gospodarki nieruchomościami, 

- czynności administracyjnych. 

 

1. Od czego zacząć? 

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty należy osobiście zgłosić się w Wydziale 

Finansowo - Budżetowym w celu wyjaśnienia sprawy. 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

Brak opłat. 

 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Wydział Finansowo - Budżetowy (tel. 77 405 36 77; fax 77 405 36 61; pok 207; 

email: ksiegowosc@powiatglubczycki.pl) 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

Sprawa załatwiana jest od ręki. 

 

5.  W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Pocztą, osobiście lub elektronicznie. 

 

6.  Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

• Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z 

późn.zm.), 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1990 z późn.zm.),  

• Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1427 z późn.zm.), 

7.   O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

• Należy pamiętać o przedłożeniu dokumentu potwierdzającego wpłatę, 

• Zwroty z tytułu mylnej wpłaty bądź nadpłaty, dokonywane będą na podstawie 

wniosku, którego wzór załączony jest do niniejszej karty usług. W formie 

bezgotówkowej przelewem. 

8.    Co przysługuje wnioskodawcy? 

Skarga do Starosty Głubczyckiego 
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9.     Wzór wniosku do pobrania: 

Wniosek o zwrot mylnej wpłaty/nadpłaty 

 

DODATKOWE UWAGI: 

 

Brak uwag 

 

 

Godziny urzędowania 

Starostwa Powiatowego w Głubczycach: 

Poniedziałek 

godz. 7:30 - 16.00 

Wtorek – Czwartek 

godz.7.30-15.30 

Piątek  

godz. 7.30-15.00 

 

 Opracowała:                                                                Zatwierdził: 

                    Joanna Kunicka                                                    Anna Kasperek-Pindur  
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Głubczyce, dnia………………………………….. 

……………………………………………………… 

Imię i nazwisko/ Nazwa firmy 

……………………………………………………… 

PESEL/ NIP 

……………………………………………………… 

Adres 

………………………………………………………. 

Telefon/ adres e-mail 

Powiat Głubczycki 

ul. Kochanowskiego 15  

48-100 Głubczyce 

 

 

WNIOSEK  

o zwrot mylnej wpłaty/nadpłaty * 

 

Podstawa prawna: Karta Usług Starostwa Powiatowego w Głubczycach, Wydział Finansowo - Budżetowy w sprawie 

windykacji należności z tytułu: gospodarki nieruchomościami, czynności administracyjnych,  

 

Proszę o zwrot mylnej wpłaty/nadpłaty* z tytułu…………………………………………. 

………………….……………………………………………………………………….. w kwocie…………………….. 

słownie………………………………………………………………………………….. zł  wpłaconej na rzecz 

Powiatu Głubczyckiego, przelewem na wskazany niżej rachunek posiadacza:  

                          

 

 

                                                                             ………………………………………………………… 

                                                                               Czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


