Załącznik
do instrukcji P-3/In-1

Nr …………………………..

Płock, dnia ….......................

Pan/i …..........................
…..................................
…..................................

WZÓR POWIADOMIENIA
Na podstawie art. 50a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów
pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane
(Dz. U. Z 2011 r. Nr 143, poz. 845 ze zm.) powiadamiam Pana/ią, iż w dniu ….................. r.
na

podstawie

dyspozycji

…......................................

usunięcia
pojazd

…............. został usunięty z drogi

pojazdu
marki

nr

…...…..../............r.

……………...........

nr

wydanej

rejestracyjny

przez

…..........

…....................... i odholowany na parking strzeżony w

Płocku przy ul. ………………………...
W związku z powyższym wzywam Pana/ią jako właściciela usuniętego pojazdu
do

jego

odebrania

w

terminie

6

miesięcy

od

dnia

usunięcia,

tj.

do

dnia

….......................r. W przypadku zbycia pojazdu wzywam Pan a/ią do okazania
umowy sprzedaży bądź innego dokumentu, na podstawie którego możliwe będzie
ustalenie właściciela pojazdu.
Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 50a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd,
którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez Policję
lub straż gminną na koszt właściciela lub posiadacza. Pojazd usunięty w tym trybie,
nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia
usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na
własność gminy z mocy ustawy.
Pojazd znajduje się na parkingu strzeżonym w Płocku przy ul. Sierpeckiej 1. Może być
odebrany od poniedziałku do niedzieli w godz. 6 00 – 2100, po uiszczeniu wszystkich kosztów
związanych z usunięciem pojazdu, które obciążają każdorazowo właściciela lub posiadacza
pojazdu według stawek ustalanych corocznie w uchwale Rady Miasta Płocka.

Warunkiem wydania pojazdu jest okazanie dokumentu tożsamości i dokumentu
uprawniającego do używania pojazdu oraz uiszczenie opłat za usunięcie pojazdu. Opłaty można
uiścić w kasie Urzędu Miasta Płocka (I piętro wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00, czwartek od 8.30 do 17.00, piątek od
8.30 do 15.00 lub na rachunek bankowy w PKO BP nr 13 1020 3974 0000 5502 0177
7929. W dowodzie uiszczenia opłaty należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, wysokość opłat za usuniecie pojazdu, rodzaj pojazdu, markę, model oraz numer
rejestracyjny.
Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego
adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma
skutek prawny.

…..……………………………………..
(podpis osoby upoważnionej)

Osobą do kontaktu jest …........................................tel. …..........................

