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PEŁNOMOCNICTWO 

do pobrania środków zgromadzonych na rachunku bankowym 

  

 
Ja niżej podpisany/a …….………………….……………………… zamieszkały/a 

……..…………….………………………………………...., legitymujący/a się dowodem 

osobistym seria ……. nr …………... PESEL …………………. udzielam Powiatowi 

Gołdapskiemu – Starostwu Powiatowemu w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, 

pełnomocnictwa do pobrania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku nr 

………..…………....................................................................................... prowadzonym przez 

……………………………………... w celu zaspokojenia wymaganych wierzytelności wobec 

Powiatu Gołdapskiego – Starostwa Powiatowego w Gołdapi z tytułu udzielonej dotacji na 

podstawie umowy nr …….…………. z dnia …….…………………. zawartej pomiędzy 

Powiatem Gołdapskim – Starostwem Powiatowym w Gołdapi 

a …………………………………………………………………………..… zamieszkałym/ą 

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

…….…..………… zł (słownie złotych: ………………….……………………………………) 

wraz ze świadczeniami ubocznymi. 

 

Obciążenie rachunku ww. zobowiązaniem  wymaga odrębnego wezwania ze strony Powiatu  

Gołdapskiego – Starostwa Powiatowego w Gołdapi, z podaniem kwoty oraz ze wskazaniem, 

że dotyczy wymagalnych zobowiązań wobec Powiatu Gołdapskiego – Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi. 

Pełnomocnictwo nie może być odwołane lub zmienione bez zgody Powiatu  Gołdapskiego – 

Starostwa Powiatowego w Gołdapi. 

Pełnomocnictwo wygasa po pisemnym stwierdzeniu przez Powiat  Gołdapski – Starostwo 

Powiatowe w Gołdapi wygaśnięcia zabezpieczanej wierzytelności z tytułu ww. umowy. 

Zobowiązuję się do nieustanawiania dalszych pełnomocnictw ww. rachunku, do czasu 

wygaśnięcia pełnomocnictwa udzielonego Powiatowi Gołdapskiemu – Starostwu 

Powiatowemu w Gołdapi. 

Upoważniam Bank prowadzący rachunek do każdorazowego udzielania Powiatowi   

Gołdapskiemu – Starostwu Powiatowemu w Gołdapi informacji o stanie środków 

zgromadzonych na rachunku, którego dotyczy niniejsze pełnomocnictwo. 

Koszty udzielenia niniejszego pełnomocnictwa, także opłaty oraz prowizje związane 

z dyspozycjami złożonymi na podstawie niniejszego pełnomocnictwa obciążają posiadacza 

rachunku. 

        

                                                                        

.......................................................... 
miejscowość, data 

.......................................................... 
czytelny podpis posiadacza rachunku 
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Akceptujemy pełnomocnictwo i potwierdzamy dokonanie blokady w kwocie 

………………………………………………………………….. zł (słownie złotych: 

…………………….………………………..……………..…………………………………....) 

na rachunku w Banku …………………………………….…………………………………… 

nr ……………………….………………………………………………………….....………… 

należącego do …………………………………………………………………………………... 

Blokada obowiązuje do dnia ………….…....…….. r.  lub do czasu całkowitego rozliczenia 

ww. umowy i bez zgody Powiatu Gołdapskiego – Starostwa Powiatowego w Gołdapi nie 

może być odwołana. 

 

 

 

.......................................................... 
miejscowość, data 

.............................................................. 
stempel banku i podpisy osób upoważnionych 

 

 

Pełnomocnictwo zostało sporządzone w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem dla: 

1. Powiat Gołdapski – Starostwo Powiatowe w Gołdapi, 

2. Bank ………………..………………….…………, 

3. Posiadacz rachunku. 

  


