
Kontakt z Biurem rzecznika ds. wezwań dotyczących 
mandatów za parkowanie w Nowym Jorku

Niezależnie od tego czy przesłuchanie odbywa 
się osobiście, drogą pocztową, czy przez Internet, 
należy wykonać następujące czynności, aby 
zwiększyć szanse na jego pomyślny wynik:
• Przygotuj się. Przeczytaj cały paragraf przepisu, 

na który powołano się w wezwaniu i zbierz jak 
najwięcej dowodów.

• Bądź przekonujący. Przedstaw dokładne i wiarygodne 
dowody. Użyj zdjęć, pisemnych oświadczeń i zdjęć 
satelitarnych na poparcie swojej sprawy.

• Zachowuj się profesjonalnie. Napisz szczere 
oświadczenie dotyczące obrony i zastanów się 
nad uzyskaniem potwierdzonych notarialnie 
oświadczeń świadków.

Szczegółowe wskazówki dotyczące przygotowania 
się do przesłuchania można znaleźć na stronie 
www. nyc. gov/ parkingadvocate.

Od wyroku skazującego można odwołać 
się w ciągu 30 dni od daty wydania decyzji. 
Aby złożyć odwołanie:
• Zastanów się nad opłaceniem mandatu, aby 

uniknąć dalszych kar. W przypadku wygrania sprawy 
odwoławczej, płatność zostanie zwrócona.

• Przygotuj swoją obronę. Zbierz wszystkie dowody i 
wyjaśnij w swoim oświadczeniu, dlaczego decyzja 
sędziego była niewłaściwa. Istnieje możliwość 
przedstawienia dodatkowych dowodów, które mogły 
nie być dostępne w czasie pierwszego przesłuchania.

• Oświadczenie powinno być bardzo dokładne. Krótkie 
i niepełne wyjaśnienia nie są przekonujące.

• Napisz pełne oświadczenie na oddzielnej kartce i 
podaj w nim wszystkie szczegóły.

• Przedstaw fakty i językiem prawnym wyjaśnij, dlaczego 
twoim zdaniem decyzja sędziego była błędna.

• Skontaktuj się z biurem rzecznika ds. wezwań 
dotyczących mandatów za parkowanie w Nowym 
Jorku, aby uniknąć częstych błędów.

Jeśli odwołanie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie, 
w ciągu czterech miesięcy od daty wydania decyzji w 
sprawie odwołania można złożyć odwołanie do Sądu 
Najwyższego stanu Nowy Jork na podstawie artykułu 78.
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Poradnik dotyczący opłacania 
lub kwestionowania mandatów 
za parkowanie

PRZYGOTOWANY PRZEZ BIURO RZECZNIKA DS. WEZWAŃ 
DOTYCZĄCYCH MANDATÓW ZA PARKOWANIE

Dostępna jest pomoc osobista.  
Terminy i lokalizacje można znaleźć na stronie 
www. nyc. gov/ parkingadvocate.

Więcej informacji na stronie  
www. nyc. gov/ parkingadvocate.

Pomoc można również uzyskać dzwoniąc pod numer 311.

Jeśli z powodu niepełnosprawności potrzebne są pewne 
udogodnienia, które umożliwią złożenie wniosku i korzystanie 
z usługi, lub uczestnictwo w programie oferowanym 
przez Departament Finansów, proszę skontaktować się z 
koordynatorem ds. usług dla osób z niepełnosprawnościami 
na www.nyc.gov/contactdofeeo lub zadzwonić pod numer 311.

Biuro rzecznika ds. wezwań dotyczących mandatów za 
parkowanie jest niezależnym biurem w Departamencie 
Finansów. Nasza misja:
• pomoc społeczeństwu w sprawach i skargach 

dotyczących wezwań odnośnie mandatów za 
parkowanie i wezwań z fotoradarów.

• Działanie w charakterze pośrednika między członkami 
społeczeństwa, Ministerstwem Finansów i innymi 
agencjami miejskimi zaangażowanymi w procedurę 
wezwania w sprawie mandatów za parkowanie.

• Informowanie opinii publicznej o przepisach dotyczących 
wezwań w sprawie mandatów za parkowanie i 
powiązanych zasad Departamentu Finansów.

• Identyfikacja, raportowanie i pomoc w rozwiązywaniu 
problemów systemowych w procedurze wezwań w 
sprawie mandatów za parkowanie.

Osoby, które podjęły odpowiednie próby rozwiązania swojego 
problemu w Departamencie Finansów i nie uzyskały w tym 
zakresie pozytywnych skutków, mogą zwrócić się o pomoc do 
rzecznika ds. wezwań dotyczących mandatów za parkowanie.
Złożenie wniosku lub otrzymanie pomocy od rzecznika ds. 
wezwań dotyczących mandatów za parkowanie nie daje 
więcej czasu na opłacenie lub zakwestionowanie mandatu. 
W dalszym ciągu należy przestrzegać wszystkich terminów 
podanych na mandacie lub wymaganych w świetle prawa.

Przygotowanie do przesłuchania
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• Sprawdź przepis, którego naruszenie ci zarzucono.
• Wejdź na stronę www. nyc. gov/ parkingadvocate, 

aby uzyskać więcej informacji na temat naruszenia 
przepisów o parkowaniu.

• Zdecyduj czy zapłacić, czy zakwestionować mandat. 
• Przygotuj mapy internetowe i zdjęcia satelitarne, aby 

uzupełnić fotograficzne dowody zebrane na miejscu 
zdarzenia.

• Jeśli mandat jest opłacany pocztą, należy zapewnić 
wystarczająco dużo czasu na otrzymanie opłaty i 
rozliczenie czeku, tak aby uniknąć automatycznych 
kar za spóźnienie.

• Należy przeczytać obie strony wszystkich znaków po 
stronie ulicy, przy której zaparkowany jest samochód.

• Znaki obowiązują od słupka znaku, w kierunku 
wskazanym przez strzałkę, do słupka następnego znaku 
lub do następnego skrzyżowania.

• W przypadku dwóch sprzecznych znaków regulujących 
dany obszar, należy przestrzegać znaku najmniej 
restrykcyjnego.

• Nie parkuj przy słupku znaku zakazu parkowania, jeśli 
zakaz obowiązuje po dowolnej stronie słupka.  Jeśli 
dowolna część samochodu wykracza poza słupek, 
można zostać ukaranym mandatem.

• Nie można parkować w odległości 15 stóp (4,5 m) od 
hydrantu, w dowolnym kierunku.

• Osoby posiadające tymczasową rejestrację powinny 
umieścić ją na desce rozdzielczej i pozostawić nieważną 
naklejkę na przedniej szybie, do czasu zastąpienia jej 
nową naklejką rejestracyjną.

• Korzystając z aplikacji ParkMobile należy prawidłowo 
wprowadzić strefę, w której jest zaparkowany samochód. 
Nie można płacić za inną strefę niż ta, w której 
zaparkowany jest samochód.

• Parkując w strefie z uszkodzonym parkometrem należy 
spróbować dokonać wszystkich form płatności we 
wszystkich parkometrach w tej samej strefie, w której 
jest zaparkowany samochód.

• Parkując w pobliżu przejść dla pieszych lub podjazdów 
na chodnik dla pieszych, należy dopilnować, aby 
absolutnie żadna część samochodu nie dotykała linii 
przejścia dla pieszych ani nie blokowała żadnej części 
podjazdu.

• Jeśli samochód zepsuje się i konieczne będzie 
zaparkowanie go niezgodnie z prawem, należy go 
natychmiast odholować lub zapewnić naprawę.

1.  Przeczytaj uważnie mandat
Jeśli informacje są nieczytelne, niedokładne lub 
brakuje ich, należy to odnotować w swojej obronie. 
Zwróć szczególną uwagę na mandaty odręczne.

Osoby kwestionujące mandat wydany na podstawie 
fotoradaru, powinny wejść na stronę internetową 
wydrukowaną na mandacie i sprawdzić nałożone 
opłaty.

2.  Zbierz dowody
Zgromadź zdjęcia i filmy z miejsca naruszenia przepisów, 
poświadczone notarialnie zeznania świadków, mapy i 
wydruki satelitarne oraz wszystkie inne dowody, które 
mogą pomóc w sprawie.

3.  Przygotuj swoją obronę
Napisz szczegółowe oświadczenie obronne 
podsumowujące sprawę.

Jak zakwestionować mandat za parkowanie

Zignorowanie mandatu 
będzie kosztowne.

Co należy zrobić po otrzymaniu 
mandatu za parkowanie
PRZED PRZEPARKOWANIEM SAMOCHODU:

• Przeczytaj mandat.
• Zbierz dowody.

Zrób zdjęcia 
Udokumentuj miejsce od rogu do rogu. 
Pokaż nazwy ulic, adres budynku, przy 
którym został wystawiony mandat oraz 
wszelkie informacje wymienione w 
mandacie (znaki, parkometry, naklejki lub 
tablice itp.).

Zmierz odległości 
Jeśli na mandacie podano odległość, zmierz 
ją. Użyj tego, co masz pod ręką - taśmy 
mierniczej, butów, siatki chodnikowej itp.

Porozmawiaj ze świadkami 
Jeśli są świadkowie, zdobądź ich dane 
kontaktowe i zapytaj, czy byliby skłonni 
sporządzić dla ciebie potwierdzone 
notarialne oświadczenie.

PO POWROCIE DO DOMU:

Pamiętaj o poniższych wskazówkach 
zanim zaparkujesz
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