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Formularz Roszczenia do Funduszu Rozliczeniowego  
 
Zgodnie z prawem miasta Nowy Jork, firmy, które umieszczają blokady kół na nielegalnie 
zaparkowanych samochodach na prywatnych parkingach nie mogą pobierać więcej niż 25 USD za 
usunięcie blokad. Jeśli w związku z blokadą kół nałożoną przez firmę B & M Electronic Diagnostic Repair 
Service Inc., prowadzącą działalność jako B & M Towing Inc. (numer licencji DCWP 0929938-DCA),             
B & M Electronic Diagnostic Repair Service Inc. (numer licencji DCWP 2084752-DCA), lub NY Booting 
(numer licencji DCWP 2098438-DCA) w jednym z poniżej wymienionych sklepów Home Depot w 2021 
lub 2022 roku pobrano od ciebie kwotę przewyższającą 25 USD, oznacza to, że wysokość była 
nieprawidłowa i może przysługiwać ci prawo do zwrotu pieniędzy. 
 
Termin składania roszczeń upływa 19 lipca 2023 roku. 
 

Co należy zrobić: 
 
Formularz zawiera trzy sekcje (I-III). Należy wypełnić każdą sekcję. Wypełniony formularz i dokumenty 
pomocnicze należy dostarczyć do Departamentu Ochrony Konsumentów i Pracowników (Department of 
Consumer and Worker Protection, DCWP) w JEDEN z następujących sposobów: 

 

• pocztą tradycyjną na adres: NYC Department of Consumer and Worker Protection  
Attn: Legal Operations Director  
42 Broadway, 9th Floor  
New York, NY 10004 

 

LUB 
 

• e-mailem na adres: ConsumerRestitution@dcwp.nyc.gov 
 

DCWP rozpatrzy roszczenia w kolejności ich wpływu. DCWP będzie wypłacać zwroty do wyczerpania 
środków w Funduszu Rozliczeniowym lub do upływu terminu składania wniosków, w zależności od tego, 
co nastąpi wcześniej. 
 
Masz pytania? Zadzwoń pod numer (212) 436-0333. 

 

I. Informacje ogólne 
 

Imię i nazwisko:  

Adres e-mail:  

Numer telefonu:  

Adres 
korespondencyjny: 

 

Preferowana metoda 
Kontaktu: 

 E-mail 

 Telefon i/lub adres korespondencyjny 

mailto:ConsumerRestitution@dcwp.nyc.gov
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Parking sklepu Home 
Depot, gdzie nałożono 
blokadę na samochód: 

 92-30 168th Street, Jamaica, NY 11433 

 73-01 25th Avenue, East Elmhurst, NY 11369 

 131-35 Avery Avenue, Flushing, NY 11355 

 112-20 Rockaway Boulevard, South Ozone Park, NY 11420 

 75-09 Woodhaven Boulevard, Glendale, NY 11385 

 132-20 Merrick Boulevard, Jamaica, NY 11434 

 50-10 Northern Boulevard, Long Island City, NY 11101 

 124-04 31st Avenue, Flushing, NY 11354 

 59-15 Maurice Avenue, Maspeth, NY 11378 

 579 Gateway Drive, Brooklyn, NY 11239 

Należy zaznaczyć 
JEDNĄ opcję, aby 
potwierdzić, że 
zapłaciłeś(-aś) ponad 
25 USD jako opłatę za 
odblokowanie w 2021 
lub 2022 roku.  

 Wraz z tym formularzem przedkładam dowód zapłaty kwoty większej niż 
25 USD za usunięcie blokady samochodu. 

 

Akceptowalne potwierdzenie to: 
 

•  paragon 

•  faktura 

•  wyciąg z rachunku bankowego lub karty kredytowej  
 

Dowód musi zawierać datę założenia blokady, miejsce*, gdzie 
zablokowano samochód oraz wszelkie dodatkowe informacje 
wskazujące, że zapłaciłeś(-aś) ponad 25 USD za usunięcie blokady. 
 

*Miejsce musi znajdować się na jednym z powyżej wymienionych 
parkingów sklepu Home Depot. 

 
LUB 

 

 Składam Zaprzysiężone Oświadczenie (strona 4 niniejszego 
formularza), aby potwierdzić, że zapłaciłem(-am) kwotę przewyższającą 
25 USD w gotówce za usunięcie blokady mojego samochodu na jednym 
z powyżej wymienionych parkingów sklepu Home Depot.  

 

Oświadczenie  
 

Wpisując komputerowo lub drukiem swoje imię i nazwisko oraz datę poniżej, potwierdzam, że: 
 

• Powyższe informacje są prawdziwe zgodnie z moją najlepszą wiedzą. 

• Rozumiem, że ani DCWP ani jego pracownicy nie są moim osobistym pełnomocnikiem. 

• Rozumiem, że DCWP samodzielnie określi kwotę ewentualnego zwrotu, który otrzymam i że 
DCWP nie może zapewnić odzyskania (środków) z tytułu ubezpieczenia, kosztów ubocznych 
lub szkód z tytułu „strat moralnych”. 

• Przyjmuję do wiadomości, że DCWP wyśle ewentualne płatności, za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, na adres korespondencyjny podany przeze mnie w niniejszym 
formularzu. 

• Rozumiem, że DCWP nie może mi doradzić, czy mój zwrot jest dochodem podlegającym 
opodatkowaniu. 

 
 

Imię i nazwisko (drukowanymi literami) Data 
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II. Formularz przejęcia odpowiedzialności 
 
Wpisując komputerowo lub drukiem swoje imię i nazwisko oraz datę poniżej, potwierdzam, że: 
 

• Nie otrzymałem(-am) w inny sposób żadnego odszkodowania ani zwrotu pieniędzy związanego 
z roszczeniem określonym w niniejszym dokumencie. 

• Niniejszym na zawsze zwalniam i uwalniam od odpowiedzialności Home Depot U.S.A., Inc,  
HD Development of Maryland, Inc, jak również każdą z ich spółek macierzystych, zależnych, 
stowarzyszonych oraz każdego z ich obecnych i byłych członków kadry, kierowników, 
dyrektorów, partnerów, wspólników, administratorów, pełnomocników, agentów lub 
pracowników, poprzedników, spadkobierców, wykonawców i cesjonariuszy za wszelkie możliwe 
działania, podstawy powództwa, pozwy, długi, należności, sumy pieniężne, rachunki, obliczenia, 
obligacje, weksle, specjalności, przymierza, zatargi, umowy, zobowiązania, obietnice, warianty, 
wykroczenia, odszkodowania, wyroki, rozszerzenia, egzekucje, roszczenia i żądania, w prawie, 
admiralicji lub na zasadach sprawiedliwości, wynikających z roszczenia określonego w 
niniejszym formularzu lub związanych z takim roszczeniem. 

 
 

Imię i nazwisko (drukowanymi literami) Data 
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III. Zaprzysiężone Oświadczenie 
 
Zaznacz pole, które cię dotyczy. 
 

 Nie muszę składać Zaprzysiężonego Oświadczenia, ponieważ wraz z niniejszym formularzem 
przedkładam inny dowód zapłaty. 

 

 Muszę złożyć Zaprzysiężone Oświadczenie jako dowód zapłaty wraz z formularzem. 
Zaprzysiężone Oświadczenie jest wypełnione, podpisane i poświadczone notarialnie. 

 
 
 
 

 
 
STAN ________________ ) 
    ) 
OKRĘG ______________ ) 

 
 
Ja, ________________________________ [imię i nazwisko] po zaprzysiężeniu zgodnie z 
obowiązującym prawem pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo oświadczam, co następuje: 

 

1. Mam ponad osiemnaście (18) lat, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i mam 
osobistą wiedzę na temat faktów przedstawionych w niniejszym dokumencie.  

 
2. Przebywam w _______________________________________ [miasto i stan]. 
 

3. W dniu ___________________________, [data w 2021 lub 2022 roku], mój pojazd został 
zablokowany na parkingu Home Depot znajdującym się pod adresem 
________________________________________________ [adres Home Depot]. 

 
4. Zapłaciłem(-am) _________ USD gotówką na rzecz 

______________________________________ [nazwa firmy], aby zwolnić blokadę pojazdu. 
 

 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
 
 
_________________________________ 
 Data 

Oświadczenie pod przysięgą i podpis złożono 
w mojej obecności, 
 
 
 
 
W _____ dniu _________________ 2023 roku 
 
 
________________________________ 
Notariusz 

 
 


