
       ………….., ………………………  
             (miejscowość)         (data)                           
……………………………..                                                                                                                                                          

(imię i nazwisko) 

……………………………..        

  (adres) 

……………………………...        

………………………………        

  (telefon) 

        Zarząd Dróg Powiatowych 

    w Płocku 

 

WNIOSEK 

o odszkodowanie dotyczący szkody w pojeździe związany z utrzymaniem drogi 

1. Miejsce zdarzenia (nr drogi powiatowej i miejscowość)……………………………………….. 

2. Data, godzina zdarzenia……………………………………………..………………………..…  

3. Wskazanie kierunku jazdy pojazdu i konkretnego odcinka ulicy, na którym doszło do   

zdarzenia…………………………….……………………………………….………………………   

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

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

  

4. Prędkość poruszającego się pojazdu, marka pojazdu i numer rejestracyjny………………....…   

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

5. Dane o właścicielu pojazdu, kierowcy w chwili zdarzenia – adresy i numery telefonów  

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

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

6. Uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzenia – według wnioskodawcy …………...……..…….   

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

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

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

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

7. Inne informacje o zdarzeniu …………………….………………………………………..…….  

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

8. Na miejsce zdarzenia przybyła   

a/ policja………………………………………..…………………………………...………………..   

b/ pogotowie ………………..………...………………………………………..……………………   

c/ straż pożarna……………………………………………………….………………………..…….  

 d/ inna pomoc ………………………….……………………………………………..…………….   

9. Świadkowie zdarzenia / imiona, nazwiska, adresy, telefony………………………………...….   



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

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

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

10. Opis przebiegu zdarzenia wraz z podaniem przyczyny wystąpienia szkody w pojeździe   

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

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

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

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

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

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

13. Oczekiwania wobec ZDP…………….................................……..…………………………..   

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

14. Szkic sytuacyjny odzwierciedlający sytuację, w której doszło do zdarzenia /uwzględniający m. 

in. kierunek jazdy pojazdu, dokładne określenie miejsca i przyczynę szkody w pojeździe, sytuację na 

drodze/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższych informacji udzieliłem/łam zgodnie z prawdą i według najlepszej wiedzy. 

Miejscowość ………………….…..... , data ……..…..……….             …………………………..             
(podpis wnioskodawcy)   

 

Oświadczanie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numeru telefonu, adresu e-mail w celu przekazywania przez Urząd 

istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem. 

 
 

……………………………………………………………………………….. 

                                                                                                           (podpis wnioskodawcy)                 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  i sposobach przetwarzania danych osobowych 

oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.       

……………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                               (podpis wnioskodawcy)                 


