
 
 
............................            .................................................... 
    (pieczęć jednostki)                       ( miejscowość dnia) 

Wezwanie do pokrycia kosztów pobytu –  

wezwanie do zapłaty numer.............. 

 

Na podstawie art. 422 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze 

zmianami) wzywa się do zapłaty: 

 
Pana/Panią................................................................. z domu................................................  
                                          (nazwisko, pierwsze imię, drugie imię)                                                    (podać nazwisko panieńskie) 
 
syn/córka.........................................................  data urodzenia *........................................... 
                   (imię ojca, imię matki)                  (dzień – miesiąc – rok) 

 

miejsce urodzenia .......................................................... PESEL .............................................   

 
zameldowany na pobyt stały/czasowy **..................................................................................  
 
............................................................................................................................................. 
                                                        ( kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat, gmina)  

 
przebywa .............................................................................................................................. 
                                                        ( kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat, gmina)  

 

należność w kwocie ...........................  słownie  złotych .......................................................... 

 

Wpłaty należy dokonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania na konto bankowe 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy:  

 

NBP O/O Bydgoszcz  09 1010 1078 0077 4822 3100 0000 

Pouczenie: 
W przypadku nieuiszczenia należności Komendant Wojewódzki Policji wystąpi z wnioskiem do 

Naczelnika Urzędu Skarbowego o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego w trybie przepisów  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

Wezwanie odebrałem/am: 

 

Dnia ................................... godz. ........... 

 

...............................................................         ................................................................ 
          ( czytelny podpis odbierającego)         ( komendant jednostki Policji lub osoba upoważniona) 

 
 
 
 
 
*  w przypadku zatrzymania osoby nieletniej należy stosować załącznik do wezwania  
** w przypadku meldunku na pobyt czasowy należy wskazać datę meldunku od - do 
W przypadku braku danych należy wpisać: brak         

 

 



załącznik do wezwania 

 

Dane obojga rodziców - opiekunów należy podać w przypadku zatrzymania osoby nieletniej:   

 

nazwisko, pierwsze imię, drugie imię ojca/ opiekuna.................................................................  
 
.................................................................................... syn .................................................. 

( imię ojca, imię matki) 

 
data urodzenia .....................................................................  PESEL ..................................... 

( dzień – miesiąc – rok) 

 
zameldowany na pobyt stały/czasowy *  .................................................................................  
                                                                                  ( kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat, gmina)  

 

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

 

przebywa .............................................................................................................................. 

                                                                               ( kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat, gmina)  

 

 
 
nazwisko, pierwsze imię, drugie imię matki/ opiekuna ..............................................................  
 
...................................................................................... córka ............................................. 

                                                                                                                                                        (imię ojca, imię matki) 

 

data urodzenia ...................................................................  PESEL ....................................... 
                                        (dzień – miesiąc – rok) 

 
zameldowany na pobyt stały/czasowy * ..................................................................................  
                                                                                   ( kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat, gmina)  

 
............................................................................................................................................. 
 
 
przebywa .............................................................................................................................. 
                                                                                ( kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat, gmina)  

 
 
 
 
 
 

.............................................   .................................................................... 
        data                              ( komendant jednostki Policji lub osoba upoważniona) 

 

* w przypadku meldunku na pobyt czasowy należy wskazać datę meldunku od - do 
W przypadku braku danych jednego lub obojga rodziców/opiekunów należy wpisać: brak  


