
 
 

Do wiadomości: 
1. Powiat Grodziski, ul. T. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
2. a/a 

 

Powiat Grodziski 
ul. T. Kościuszki 30 

05-825 Grodzisk Mazowiecki  
Pieczęć/nazwa właściciela parkingu 

Data………..……………… 
 
 
 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT 

W związku z dyspozycją Nr………...… z dnia ………………….usunięcia pojazdu marki ……………………. nr 

rej. ………………………. kategoria:* □ rower/motorower / □ motocykl / □ DMC do 3,5 t / □ DMC od 3,5 t 

do 7,5 t / □ DMC od 7,5 t do 16 t / □ DMC od 16 t  z miejscowości ……………………. na parking strzeżony 

na terenie Powiatu Grodziskiego należy uiścić opłatę w wysokości ………………..… zł, w tym: 

    
L.p. Wyszczególnienie Data usunięcia pojazdu Kwota za usunięcie 

1 Usunięcie pojazdu   

2 Parkowanie pojazdu 
Ilość dni przechowywania Stawka za 1 dobę RAZEM 

   

Ogółem do zapłaty (1+2) 
 

 
W/w opłatę należy wpłacić w terminie 7 dni na konto STAROSTWA POWIATU GRODZISKIEGO 

w BANKU Pekao S.A. 35 1240 6973 1111 0010 8249 9863 lub w kasie Starostwa Powiatu Grodziskiego przy 
ul. Kościuszki 30, poniedziałek, wtorek, środa, od 800 – 1530, czwartek od 800 - 1630, piątek od 800 – 1430. 

W przypadku nie dokonania zapłaty w terminie, zostaną naliczone odsetki ustawowe. Odsetki 
ustawowe nalicza się od dnia następującego po upływie terminu płatności. Należności te wraz z odsetkami 
podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.). 

Opłaty naliczono zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości 
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Grodziskiego. 

 
 
 

………………………………………………… 
(podpis wystawiającego) 

 
 

Pojazd oraz informacja o wysokości opłat została wydana Panu/Pani …………………………………………….. 

w dniu …………………………… 

 
Potwierdzam odbiór pojazdu i informacji o wysokości opłat …………..…………………………… 

(data i czytelny podpis właściciela pojazdu lub osoby upoważnionej**) 
 
 
*-zaznaczyć właściwe 
**- należy załączyć upoważnienie do odbioru pojazdu 

Nazwisko i imię: ……………………………………………… 

Kod pocztowy |__||__| - |__||__||__| 

Miejscowość …………………….…Ulica ……………………  

Nr domu ……...……Nr lokalu………..……………  

PESEL(NIP):………………………………….….… 


