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1. Nazwa usługi: 

Odszkodowanie OC za uszkodzenie pojazdu na drodze powiatowej 

2. Podstawa prawna: 

a) art. 20 pkt 4, pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 

2016 r., poz. 1440 – z późn. zmianami) 

b) art. 822 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 – z 

późn. zmianami)  

3. Wymagane dokumenty: 

a) wypełniony wiosek 

b) dokumenty potwierdzające powstanie szkody (m.in. zdjęcia z miejsca zdarzenia, powiadomienie 

policji o zaistniałym zdarzeniu) 

4. Opłaty: 

 

5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 

14 dni – skompletowanie dokumentów i przekazanie sprawy ubezpieczycielowi 

6. Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 

 Nazwa Stanowiska: ds. utrzymania dróg 

 Nr pokoju: 106 (I piętro) 

 Nr telefonu: 646 50 46 

 Adres e-mail: akrupa@powiatkwidzynski.pl   mwarzala@powiatkwidzynski.pl    

 Godziny pracy: 700 - 1500 

7. Tryb odwoławczy: 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego 

8. Uwagi: 

.............................................................................................................................................. 

9. Miejsce na notatki: 
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                                                     Imię i nazwisko    Podpis 

 

1) Autor            Marek Warżała              ................................. 

 

 

2) Zatwierdził:           Wojciech Łach     ................................. 

 

 

 

 

Nr 

wydania 

 

Przyczyna wydania 

 

Data 

 

1. 

 

Pierwsze wydanie 11.07.2005 

2 

Drugie wydanie 

Zmiany: 

pkt. 1 Podstawa prawna 

– wykreślenie numeru umowy z jednostką ubezpieczającą. 

pkt. 4 Opłaty 
- zmiana Ustawy opłaty skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.  (Dz. U. z 
2006 Nr 225 poz. 1635 ) 

16.01.2007 

 

3. 

 

Trzecie wydanie 

Zmiany: 

Adres e-mail: joannaklawitter@powiatkwidzynski.pl 

 

14.05.2007 

 

4. 

 

Czwarte wydanie 

Zmiany 

- Nazwa wydziału 

- Podstawa prawna 

- Dane adresowe 

 

 

23.07.2008 

 

5. 

 

Wydanie piąte 

Zmiany 

- numer pokoju i numer telefonu 

- wymagane dokumenty 

 

 

09.12.2009 

 

6. 

 

Wydanie szóste 

Zmiany 

 Adres e-mail: rlizinski@powiatkwidzynski.pl   

mwarzala@powiatkwidzynski.pl    

 

 

 

24.11.2010 
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7. 

 

Wydanie siódme 

Zmiany    

-Aktualizacja podstawy prawnej 

-Adres e-mail akrupa@powiatkwidzynski.pl 

 

07.12.2017 

 

 

UWAGA: 

Oryginał karty usługi znajduje się na stanowisku ds. promocji i kontaktów z mediami. Zabrania się 

kopiowania dokumentu bez konsultacji z pracownikiem ww. stanowiska. 
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     ………………….., dnia ..................... 

 

ZGŁOSZENIE  SZKODY  Z OC ZARZĄDCY DROGI  

 

 

1. Właściciel pojazdu /imię i nazwisko, adres, telefon/  

 

...................................................................................................................................................  

 

................................................................................................................................................... 

 

2. Kierujący w chwili szkody ………………………………………………………………. 

 

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

 

3. Dokładna lokalizacja miejsca zdarzenia /miejscowość, nazwa ulicy, km drogi itp. /  

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

4. Czas zdarzenia / data , godzina / ............................................................................................ 

 

5. Przedmiot szkody  
 

POJAZD   

Rodzaj pojazdu .................................................. Marka, model, typ ....................................................... 

Nr rejestracyjny ........................ nr nadwozia (VIN) .................................................................. 

Nr silnika ............................................. Rok produkcji ...................  Kolor nadwozia ............................ 

Nr dowodu rejestracyjnego ...................................... Badania techniczne ważne do ............................... 

Przebieg (km) ........................  Pojemność silnika (cm³) ...........................   

Nr polisy ubezpieczenia OC .............................. wydana przez .................................................. 

Przeznaczenie pojazdu .............................................................................................................................. 
                                             (użytek własny, transport zarobkowy, działalność gospodarcza, inne – opisać)   

 

6. Okoliczności 

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................   

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

7. Warunki atmosferyczne / stan pogody  /................................................................................ 
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.......................................................................................................................................................  

 

8. Poniesione szkody .................................................................................................................. 

 

 

ZAKRES  USZKODZEŃ POJAZDU 

Prosimy o zaznaczenie znakiem X 

uszkodzonych części  

 

Opis uszkodzeń powstałych w wyniku ww. zdarzenia 

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................... 

 

7. Czy była wzywana  Policja lub Pogotowie Ratunkowe na  miejsce zdarzenia? 

....................................................................................................................................................... 

 

8. Domniemana przyczyna zdarzenia / zdaniem poszkodowanego/  

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

9. Świadkowie  /nazwiska, adresy zamieszkania, telefony, oświadczenia /  

 

...................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................  

 

...................................................................................................................................................... 

10. Czy droga była znana poszkodowanemu ? / np. z tytułu dojazdu do pracy, miejsca  

       zamieszkania  / ...................................................................................................................                 

                                           

.................................................................................................................................................... 

 

 

SZKIC SYTUACYJNY ZDARZENIA   (prosimy o możliwie wierne odzwierciedlenie sytuacji, w 

której doszło do zdarzenia, usytuowanie pojazdów po zdarzeniu, sytuacje na drodze, znaki drogowe, 

kierunki jazdy pojazdów itp.) 

                              

Przód 
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11. Zaświadczenia z odbytego/odbywanego leczenia w załączeniu: 

 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

12. Wysokość roszczenia ................................................................................................. 
 

..................................................................................................................................................... 

 

            

 Oświadczam, że dane w punktach 1 – 12 oraz na szkicu są zgodne z  prawdą i  

zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o odpowiedzialności karnej za podanie 

nieprawdy.      

 

 

 

                                                                                             ........................................................ 

                                                                                               podpis  wypełniającego zgłoszenie 
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