
Wniosek o zwrot nadpłaty 

  .................................................. , dnia  .................................  201...r. 
 miejscowość 

 ................................................................  

 ................................................................  
 (imię i nazwisko lub nazwa organizacji) STAROSTWO POWIATOWE 

 ................................................................  w Nowym Sączu 

 ................................................................  ul. Jagiellońska 33 
 (adres) 

 ................................................................  33-300 Nowy Sącz 
 (nr PESEL lub REGON) 

 ................................................................  
 nr tel./ e-mail 

 
W oparciu o Uchwałę Nr 187/XIX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 

listopada 21016 r., w sprawie zmniejszenia wysokości opłat za wymianę prawa jazdy 
i dowodu rejestracyjnego w związku z wprowadzeniem nazw ulic w miejscowości Nawojowa 
(Dz.U. Woj. Mał. z 21 grudnia 2016 r. poz. 7892) wnoszę o zwrot: 
 

 Kwoty 10,80 zł z tytułu nadpłaty od wniesionej opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego 
pojazdu marki: 
 .........................................................................................................................................  , 

    
 nr rejestracyjny pojazdu nr VIN / nadwozia / podwozia 

 

 Kwoty 10,80 zł z tytułu nadpłaty od wniesionej opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego 
pojazdu marki: 
 .........................................................................................................................................  , 

    
 nr rejestracyjny pojazdu nr VIN / nadwozia / podwozia 

 

 Kwoty 10,80 zł z tytułu nadpłaty od wniesionej opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego 
pojazdu marki: 
 .........................................................................................................................................  , 

    
 nr rejestracyjny pojazdu nr VIN / nadwozia / podwozia 

 

 Kwoty 10,80 zł z tytułu nadpłaty od wniesionej opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego 
pojazdu marki: 
 .........................................................................................................................................  , 

    
 nr rejestracyjny pojazdu nr VIN / nadwozia / podwozia 

 



Wniosek o zwrot nadpłaty 

Łączną kwotę w wysokości , zł proszę przekazać na rachunek bankowy: 

 

      
 
 
 
  ..............................................................................  
 (podpis uprawnionej osoby 

  
Wypełnia urząd - WKiT: 
 
Stwierdzam, że wydanie: 
 nowego dowodu rejestracyjnego dla wymienionego pojazdu*; 
 nowych dowodów rejestracyjnych dla wymienionego pojazdu / wymienionych pojazdów*; 

spowodowane było zmianami administracyjnymi w miejscowości Nawojowa i zasadny jest zwrot 
nadpłaty w łącznej wysokości: 

, zł 

od wniesionych opłat w okresie od 1 października 2016 r. – do 4 stycznia 2017 r. Potwierdzam 
równocześnie dokonanie adnotacji o zwrocie nadpłaty w systemie „POJAZD” 
 
 
 
  ..............................................................................  
 (podpis pracownika WKiT) 
*niepotrzebne skreślić 

  
Wypełnia urząd - WFN: 
 


