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Warszawa, dnia XX.XX.2018 r.  

Imię i Nazwisko  

ULICA XX/XX 

XX-XXX MIASTO  

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

Ul. Chmielna 120 

00-801 Warszawa 

 

ODWOŁANIE 

od nałożonej opłaty  

 

dotyczy: Opłaty Dodatkowej nr XXXXXXXXX, dla pojazdu o numerze rejestracyjnym WXXXXXXX, 

marka BMW, model i3. 

Pojazd, którego sprawa dotyczy to BMW model i3. W załączniku znajdą Państwo skan dowodu 

rejestracyjnego pojazdu, potwierdzający fakt iż pojazd samochodowy jest pojazdem elektrycznym 

(EV).  

 W nawiązaniu do informacji jaką przedstawiciel Państwa służb zostawił za szybą należącego 

do mnie samochodu, pragnę poinformować o aktualnie obowiązujących w Polsce przepisach. 

Z dniem 21 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych (Dz.U.2018.317). W zapisach ustawy mogą Państwa odszukać artykuł 

zmieniający inną ustawę, tj. ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.1985.14.60). 

Zmiana dotyczy rozszerzenia kręgu pojazdów uprawnionych do bezpłatnego parkowania na drogach 

publicznych, w strefach płatnego parkowania. Dodano zapis zwalniający z tej opłaty pojazdy 

elektryczne. 

W związku z powyższym liczę na odpowiednie działania z Państwa strony, tj.: 

1. Anulowania nałożonej na mnie opłaty dodatkowej z tytułu nieposiadania ważnej opłaty za 

parkowanie w strefach płatnego parkowania. 

2. Poinstruowania Państwa pracowników w zakresie stosowania się do przepisów powszechnie 

obowiązujących, w tym przeprowadzenia szkoleń dotyczących rozpoznawania pojazdów 

zwolnionych z opłat. 

Dostosowanie się do zaleceń pozwoli uniknąć z Państwa strony zbędnego nakładu pracy przy 

rozpatrywaniu słusznie składanych skarg. Pozwoli także uniknąć zbędnych stresów towarzyszących 

poczuciu niesprawiedliwości, wynikającej z niestosowania przepisów prawa przez osoby do tego 

zobowiązane.   
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Liczę na rozważenie podjętych decyzji w sposób zgodny z prawem i wyciągnięcie wniosków na 

przyszłość.  

 

Załączniki: 

- skan dowody rejestracyjnego 

 

 

Z poważaniem 

 

……………………………………………………….. 
(data i podpis) 

 

Podstawa prawna:  

- art. 13 ust 3 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.1985.14.60) 

- art. 49 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

(Dz.U.2018.317). 

 

 


