INFORMACJE DOTYCZĄCE POJAZDÓW ZATRZYMANYCH LUB ODHOLOWANYCH
NA PARKING DEPOZYTOWY PRZEZ DEPARTAMENT POLICJI W CHICAGO
Odbiór Odholowanego Pojazdu:


Jeżeli pojazd został odholowany zgodnie z rozporządzeniem rady miasta Chicago, istnieje możliwość odzyskania
rzeczonego pojazdu przez osobiste stawiennictwo lub za pośrednictwem wyznaczonego przedstawiciela pod
adresem: 400 West Superior, Department of Finance, Revenue Payment Center, w godzinach od 8:30 do 16:30
(poniedziałek - piątek, sobota w godzinach 8:30 - 15:30; w niedziele i święta wydział nieczynny), wraz z dowodem
własności (tytuł własności, dowód rejestracyjny pojazdu lub dowód sprzedaży) oraz ważnym dokumentem
tożsamości (prawo jazdy lub stanowy dowód tożsamości). Zatrzymanie w związku z narkotykami (nielegalnymi
środkami odurzającymi) wymaga dodatkowego zaświadczenia wydawanego przez Departament Policji w Chicago.



Odholowany pojazd wydawany jest po opłaceniu kary administracyjnej oraz po pokryciu kosztów holowania w
wysokości 150 USD i kosztów postoju w wysokości 20 USD za każdy dzień przez okres pierwszych pięciu dni
przetrzymywania pojazdu na parkingu depozytowym i 35 USD za każdy kolejny dzień. W przypadku pojazdów
ważących ponad 4 tony (8000 funty) opłaty są następujące: 250 USD za holowanie, 60 USD za każdy dzień
postoju przez okres pierwszych pięciu dni i 100 USD za każdy kolejny dzień. Należności można uregulować
zarówno gotówką, jak i kartą płatniczą lub czekiem potwierdzonym/bankierskim.
Opłaty mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



Aby odzyskać swój pojazd, należy upewnić się, że nie podlega on przepadkowi.

Procedura Przesłuchania Administracyjnego:
Istnieje możliwość złożenia wniosku o przesłuchanie w celu zaskarżenia decyzji dotyczącej nałożenia kary administracyjnej
oraz opłat za holowanie i przetrzymywanie pojazdu na parkingu depozytowym:


WSTĘPNE PRZESŁUCHANIE ADMINISTRACYJNE. Zgodnie z ust. 2-14-132 Kodeksu Miejskiego Chicago
(kliknij tutaj), zarejestrowany właściciel pojazdu może w dniu odholowania złożyć wniosek o wstępne
przesłuchanie w tej sprawie, celem ustalenia uzasadnionych podstaw odholowania. Wniosek o wstępne
przesłuchanie należy złożyć w ciągu 15 dni od daty odholowania pojazdu w Punkcie Informacyjnym Wydziału
Przesłuchań Administracyjnych (Information Desk of the Department of Administrative Hearings, 400 W.
Superior), od poniedziałku do piątku (od 9:00 do15:30, w weekendy i święta nieczynne).



PEŁNE PRZESŁUCHANIE ADMINISTRACYJNE. Zgodnie z ust. 2-14-132 Kodeksu Miejskiego Chicago
(kliknij tutaj), zarejestrowany właściciel pojazdu może w dniu odholowania zakwestionować odholowanie pojazdu
poprzez złożenie pisemnego wniosku o przesłuchanie w Wydziale Przesłuchań Administracyjnych. Wniosek
można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub faksem na numer (312) 742-8248, nie później niż 15 dni od daty
wysłania zawiadomienia do właściciela przez władze miasta. Jeżeli zawiadomienie zostało doręczone
właścicielowi osobiście, wniosek o przesłuchanie powinien wpłynąć w ciągu 15 dni od takiego doręczenia.
Wnioski składane osobiście przyjmowane są w Punkcie Informacyjnym Wydziału Przesłuchań
Administracyjnych (Information Desk of the Department of Administrative Hearings, 400 W. Superior
Street) w godzinach od 9:00 do 15:30 (w weekendy i święta nieczynne) lub pod adresem 740 N. Sedgwick, drugie
piętro (9:00-15:30, w weekendy i święta nieczynne). Wnioski mogą być również wysłane pocztą na adres: 740 N.
Sedgwick, 2nd Floor, Chicago, Illinois 60654. Właściciel, który złożył wniosek o przesłuchanie w odpowiednim
terminie, zostanie listownie powiadomiony o wyznaczonej dacie i godzinie przesłuchania. Formularze wniosków o
przesłuchanie dostępne są w Wydziale Przesłuchań Administracyjnych.



Jeżeli właściciel nie złoży wniosku o pełne przesłuchanie w określonym terminie lub złoży taki wniosek, ale nie
pojawi się na wyznaczonym przesłuchaniu, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności i obciążony karą
administracyjną oraz kosztami z tytułu odholowania i przetrzymywania pojazdu na parkingu depozytowym. Jeżeli
kara administracyjna oraz pozostałe opłaty nie zostaną uiszczone w całości w ciągu 45 dni od wydania
ostatecznego orzeczenia, pojazd wraz z zawartością zostanie przekazany do dyspozycji Miasta.
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ZAWIADOMIENIE O WYKUPIE POJAZDU. Jeżeli wniosek o odroczenie orzeczenia zaocznego w sprawie
odholowania pojazdu zostanie złożony po upływie ponad 45 dni od daty wydania takiego orzeczenia lub jeżeli
pojazd nie zostanie wykupiony z parkingu depozytowego w ciągu 45 dni od wydania wyroku
zaocznego, wykupienie pojazdu może nie być już możliwe. Zgodnie z ust. 2-14-132(4) Kodeksu Miejskiego
Chicago (kliknij tutaj), każdy pojazd, który pozostaje na parkingu depozytowym przez okres dłuższy niż 10 dni po
upływie terminu wyznaczonego dla właściciela na złożenie wniosku do sądu o weryfikację uznania
odpowiedzialności (35 dni), może zostać uznany za nieodebrany i przekazany wraz z zawartością do dyspozycji
Miasta. Nawet jeżeli pojazd został odebrany i nie ma możliwości jego wykupu, były właściciel w dalszym ciągu
zobowiązany jest uiścić karę administracyjną, koszty procesowe oraz opłaty z tytułu odholowania i
przetrzymywania pojazdu na parkingu depozytowym. W celu sprawdzenia, czy pojazd wciąż podlega wykupowi,
prosimy skontaktować się z parkingiem depozytowym, na którym przetrzymywany jest pojazd. Parking 2 - (773)
568-8495 lub Parking 6 - (773) 265-7605.

Procedura Przepadku Zgodnie z Prawem Stanowym:
Jeżeli pojazd został zatrzymany zgodnie z prawem stanowym lub odholowany z powodu nielegalnych środków odurzających
na mocy ust. 7-24-225 Kodeksu Miejskiego Chicago (kliknij tutaj), pojazd taki nie zostanie wydany do momentu, aż Miasto
otrzyma zawiadomienie od właściwego urzędnika miejscowego, stanowego lub federalnego o tym, że (i) postępowanie o
przepadku nie zostanie wszczęte lub że (ii) postępowanie o przepadku zostało zakończone ugodą lub nakazem sądowym,
zgodnie z którym pojazd należy zwrócić właścicielowi. Aby uzyskać informacje o tym, czy pojazd podlega przepadkowi,
należy skontaktować się z Departamentem Policji w Chicago pod numerem (312) 746-7146, od poniedziałku do piątku (w
godzinach od 8:00 do 16:00, wyłączając dni świąteczne).
Jeżeli pojazd podlega przepadkowi zgodnie z prawem stanu Illinois:


Przesłuchanie w sprawie uzasadnionych podstaw do wykonania przepadku odbędzie się w ciągu 14 dni od
zatrzymania pojazdu, będzie miało miejsce pod adresem Richard J. Daley Center, pokój 1707, 50 W.
Washington, Chicago, Illinois 60602.



Przesłuchania w sprawie uzasadnionych podstaw do wykonania przepadku odbywają się w poniedziałki i środy o
godzinie 13:30, z wyjątkiem dni świątecznych. W celu uzyskania informacje na temat dokładnej daty
przesłuchania w sprawie uzasadnionych podstaw do wykonania przepadku, należy skontaktować się z biurem
prokuratora stanowego hrabstwa Cook pod numerem (312) 603-6462, od poniedziałku do piątku (w godzinach od
8:30 do 16:30, z wyłączeniem dni świątecznych) lub kliknąć tutaj, aby uzyskać dostęp do kalendarza przesłuchań w
sprawie uzasadnionych podstaw do wykonania przepadku, których terminy ustalane są na podstawie daty
zatrzymania.



W celu uzyskania informacji na temat przysługujących Ci praw, zapoznaj się z odpowiednimi przepisami prawa
stanu Illinois dotyczącymi przepadku środków odurzających (kliknij tutaj 725 ILCS 150/3.5) lub prania brudnych
pieniędzy (kliknij tutaj 720 ILCS 5/29-B-1(h)).



Należy zauważyć, że procedury przepadku opisane w niniejszym paragrafie są niezależne od procedur przesłuchań
administracyjnych Miasta, opisanych powyżej, i stanowią ich uzupełnienie. Jeżeli obecny adres właściciela pojazdu
różni się od adresu widniejącego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, należy koniecznie zgłosić nowe dane
adresowe do Departamentu Policji w Chicago pod nr (312) 746-7146, aby zagwarantować, że wszelkie przyszłe
zawiadomienia dotyczące przysługujących praw i stanu pojazdu będą wysyłane pod właściwy adres.

Numery kontaktowe:
• W przypadku pytań dotyczących odholowania, prosimy o kontakt z Jednostką ds. Odholowanych Pojazdów pod nr tel. (312) 742-6121 lub
faksu (312) 742-6150.
• W przypadku pytań dotyczących przesłuchania administracyjnego, prosimy o kontakt z Wydziałem Przesłuchań Administracyjnych pod nr
tel. (312) 742-8475.
• W przypadku pytań dotyczących przepadku, prosimy o kontakt z biurem prokuratora stanowego hrabstwa Cook pod nr tel. (312) 603-6462.
• Aby skontaktować się z Departamentem Policji w Chicago i uzyskać informacje na temat odholowanego pojazdu, prosimy o kontakt pod
nr tel. (312) 746-7146.
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