
 

 

……………………….……..           Miejscowość:…………….…………., dnia ………….                  
           (imię i nazwisko) 

…………………..…………. 

………………………….….. 
                (adres) 

                                                                                     ……………………………………… 

                                                                                     ……………………………………… 
                                                                  (organ egzekucyjny)                                                                

 

 

 

ZARZUTY DO POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO 

wraz z wnioskiem o umorzenie postępowania 

 Na podstawie art. 33 § 1 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz.U. z 1966 r. Nr 24, poz. 151 ze zm.) składam zarzuty w związku z prowadzeniem 

egzekucji administracyjnej na podstawie tytułu wykonawczego o nr …………………………………. 

 

UZASADNIENIE 

W związku z niedostosowaniem miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania 

na ul. …………………….. do wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1326) zostałem bezpodstawnie obciążony opłatą dodatkową za parkowanie 

bez uiszczenia opłaty w strefie płatnego parkowania, gdyż miejsca postojowe znajdujące 

się przy ul. ………………….. w ……………………  dnia …………………, gdzie zaparkowałem pojazd 

nie spełniały warunków Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 23 września 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1326). W miejscu tym nie wyznaczono poziomych znaków drogowych. 

Zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli miejsce postojowe nie zostanie 

oznakowane w sposób właściwy znakiem pionowym i poziomym, należy uznać, że 

miejsce to nie może zostać zakwalifikowane jako miejsce spełniające wymogi stanowiska 

postojowego w myśl nowelizacji rozporządzenia obowiązującej od 14 lutego 2014 roku. 

Tym samym naliczenie opłaty za postój w takim miejscu lub nałożenie opłaty dodatkowej 

wskutek nieuiszczenia opłaty za postój jest nielegalne, gdyż takie miejsce nie spełnia 

kryteriów płatnego miejsca postojowego w strefie płatnego parkowania. 

Ze względu na powyższe brak jest istnienia w całości obowiązku uiszczenia opłaty za 

parkowanie a nałożona w ten sposób opłata dodatkowa jest bezprawna. W konsekwencji 

brak jest podstaw do prowadzenia postepowania egzekucyjnego w niniejszej sprawie. 

Z uwagi na powyższe wnoszę jak na wstępie. 

          Z poważaniem 



 

 

                           

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli odpowiedź będzie negatywna, prosimy o kontakt z portalem www.skarga.com 

 

 

http://www.skarga.com/

