Gdańsk, dnia ...................................

......................................................
......................................................
......................................................
Dane Wnioskodawcy

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk

WNIOSEK
o wydanie abonamentu AM*/
karty OZR* / OZM* / DGR* / DGM*
Proszę o wydanie dokumentu upoważniającego do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania pojazdu
marki ……………………… o numerze rejestracyjnym ............................ w dniach ....................................................
Uzasadnienie
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Do wniosku załączam:
- kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu
oraz*
- ...............................................................................................................
- ...............................................................................................................
1.
2.
3.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,
ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej (znajdującej się na tablicach informacyjnych w budynkach
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz na stronie internetowej www.gzdiz.gda.pl), w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

---------------------------------Podpis Wnioskodawcy

Potwierdzam odbiór ABONAMENTU / KARTY Nr ….….…/……….………../….….

-------------------------------Data i podpis Wydającego

---------------------------------Data i podpis Odbiorcy

Wykaz wymaganych dokumentów uprawniających do uzyskania karty opłaty zryczałtowanej
mieszkańca:
1) Mieszkaniec posiadający zameldowanie:
a) wniosek,
b) kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego,
c) kserokopia umowy użyczenia lub leasingu pojazdu samochodowego

– jeżeli
mieszkaniec lokalu nie jest właścicielem pojazdu:
d) dowód osobisty (z którego wynika fakt zamieszkania w SPP) lub zaświadczenie
o zameldowaniu z Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub oświadczenie o zameldowaniu
sporządzone na druku zarządu drogi, które podlega weryfikacji przez zarząd drogi
w Rejestrze Mieszkańców i Rejestrze Zamieszkania Cudzoziemców Miasta Gdańska –
jeżeli mieszkaniec nie jest w posiadaniu dowodu osobistego, z którego wynika
fakt zamieszkania w SPP.
W oryginale należy złożyć wniosek, o którym mowa w lit. a i oświadczenie o zameldowaniu,
o którym mowa w lit. d. Do wglądu należy przedłożyć dowód osobisty i zaświadczenie
o zameldowaniu, o których mowa w lit. d oraz oryginały dokumentów, których kserokopie
stanowią załączniki określone w lit. b i c.
2) Mieszkaniec-właściciel lokalu mieszkalnego nie posiadający zameldowania:
a) wniosek wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu,
b) kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego,
c) kserokopia umowy użyczenia lub leasingu pojazdu samochodowego

– jeżeli
mieszkaniec-właściciel lokalu nie jest właścicielem pojazdu,
d) wydruk treści księgi wieczystej lokalu mieszkalnego z centralnej bazy danych ksiąg
wieczystych (nr księgi wieczystej ……………………………………………………….).
W oryginale należy złożyć dokumenty, o których mowa w lit. a i d. Do wglądu należy
przedłożyć oryginały dokumentów, których kserokopie stanowią załączniki określone w lit.
b, c.
3) Najemca lokalu mieszkalnego:
a) wniosek,
b) kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego,
c) kserokopia umowy użyczenia lub leasingu pojazdu samochodowego – jeżeli najemca

lokalu nie jest właścicielem pojazdu,
d) kserokopia umowy najmu.

W oryginale należy złożyć dokument, o którym mowa w lit. a. Do wglądu należy przedłożyć
oryginały dokumentów, których kserokopie stanowią załączniki określone w lit. b, c i d.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXII/680/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska,
ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu
pobierania opłat (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014r. poz. 3528), zmienionej uchwałą
Nr XXIV/663/16 Rady Miasta Gdańska z 31 maja 2016r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016r. poz. 2287),
uchwałą Nr XXXI/863/16 Rady Miasta Gdańsk z dnia 24 listopada 2016r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r.
poz. 4400), uchwałą Nr XXXVIII/1033/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r.
poz. 1958), uchwałą Nr XLVIII/1447/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2018r. (Dz. Urz. Woj.
Pom. z 2018r. poz. 1033), uchwałą Nr LI/1518/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018r. (Dz.
Urz. Woj. Pom. z 2018r. poz. 2080).

