Załącznik nr 3 do zarządzenia Dyrektora
MZD nr 118/17 z dnia 29.09.2017r

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
Dział Zarządzania Pasem Drogowym
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 21/23

WNIOSEK O SPRZEDAŻ I WYDANIE ABONAMENTU NORMALNEGO
Podstrefa A/Podstrefa B,

Proszę wypełnić czytelnie (drukowanymi literami)

Rodzaj wnioskodawcy - zaznaczyć :
o osoba fizyczna
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………
PESEL:…………………………………………………………………………………………………..
Adres zameldowania:
……………………………………………………………………………………….
ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy
o wnioskodawca niebędący osobą fizyczną
NIP:……………………………………………………………..
REGON:………………………………………………………..
Pełna nazwa .……………………………………………………………………………………………
Adres siedziby:
…………………………………………………………………………………
ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy
Numer rejestracyjny pojazdu marka:

Tel. kontaktowy:

………………………………………………………
………………………………………………………
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Dokumentuję tytuł prawny do pojazdu, uprawniającego do postoju w podstrefie
wpisanej w abonamencie poprzez dołączenie do wniosku - zaznaczyć właściwe:
o
kopii (należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów) ważnego dowodu rejestracyjnego
pojazdu samochodowego, karty pojazdu lub decyzji z Wydziału Komunikacji z wpisem poświadczającym
posiadanie pojazdu samochodowego z tytułem własności (w tym ustawowej wspólności majątkowej
małżeńskiej),
o
umowy leasingu,
o
umowy przywłaszczenia na zabezpieczenie (w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu)
o
innej umowy gdy władanie pojazdem wynika z tytułu innej umowy cywilnoprawnej –
podać jakiej ………………….………………………………………………………………
W przypadku ustania podstawy do nabycia abonamentu postojowego np. wymeldowania z adresu, jaki
został podany przy wniesieniu opłaty abonamentowej lub utraty tytułu prawnego do pojazdu,
zobowiązuję się do niezwłocznego zwrotu abonamentu pod rygorem utraty jego ważności. Świadomy/a
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających z art. 233 § 1 Kodeksu karnego
(Dz. U. z 2016r. poz. 1137 z późn. zm.) oświadczam, iż podane we wniosku dane są prawdziwe. Zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922) wyrażam zgodę
na przetwarzanie powyższych danych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadania poboru
opłat za postój przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu oraz Gminę Miasta Toruń.
Czytelny podpis wnioskodawcy/upoważnionego- na pierwszej stronie należy postawić parafkę:
…………………………………………………………..

Potwierdzam zgodność danych z przedłożonymi dokumentami:
Data:………………….

………………………………………………………………………….
(czytelny podpis pracownika przyjmującego wniosek)

Abonament wydano na podstawie pozytywnej weryfikacji
………….
Data

…………………
podpis kasjera

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do zarządzenia Dyrektora
MZD nr 118/17 z dnia 29.09.2017r
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
Dział Zarządzania Pasem Drogowym
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 21/23

WNIOSEK O SPRZEDAŻ I WYDANIE ABONAMENTU MIESZKAŃCA Podstrefa A/Podstrefa B

Proszę wypełnić czytelnie (drukowanymi literami)
Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………………….
PESEL……………………………………………………………………………………………………
Adres zameldowania: stały lub czasowy na obszarze Strefy Płatnego Parkowania
…………………………………………………………………………………………
ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy
Numer rejestracyjny pojazdu marka:

Tel. kontaktowy:

………………………………………………………
………………………………………………………
Dokumentuję zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie SPP oraz tytuł prawny do pojazdu,
uprawniającego do postoju w podstrefie wpisanej w abonamencie poprzez dołączenie do wniosku zaznaczyć właściwe:
o Kopii dowodu osobistego (okazania przy składaniu wniosku oryginału dowodu osobistego
mieszkańca strefy, a w przypadku braku danych adresowych w tym dowodzie lub zameldowaniu na
pobyt czasowy – dodatkowe pisemne oświadczenie ubiegającego się o abonament mieszkańca
strefy.
o kopii (należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów) ważnego dowodu rejestracyjnego
pojazdu samochodowego ( ewentualnie karty pojazdu lub decyzji z Wydziału Komunikacji) z
wpisem poświadczającym posiadanie pojazdu samochodowego z tytułu własności (w tym
ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej),
o umowy leasingu,
o umowy przywłaszczenia na zabezpieczenie (w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu)
o innej /podać jakiej/ umowy gdy władanie pojazdem wynika z tytułu innej umowy cywilnoprawnej.
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W przypadku ustania podstawy do nabycia abonamentu postojowego np. wymeldowania z adresu, jaki
został podany przy wniesieniu opłaty abonamentowej lub utraty tytułu prawnego do pojazdu,
zobowiązuję się do niezwłocznego zwrotu abonamentu pod rygorem utraty jego ważności. Świadomy/a
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających z art. 233 § 1 Kodeksu karnego
(Dz. U. z 2016r. poz. 1137 z późn. zm.) oświadczam, iż podane we wniosku dane są prawdziwe. Zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922) wyrażam zgodę
na przetwarzanie powyższych danych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadania poboru
opłat za postój przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu oraz Gminę Miasta Toruń .
Czytelny podpis wnioskodawcy/upoważnionego - na pierwszej stronie należy postawić
parafkę
…………………………………………………………..

Potwierdzam zgodność danych z przedłożonymi dokumentami:
Data:…………………. ………………………………………………………………………….
(czytelny podpis pracownika przyjmującego wniosek)

Abonament wydano na podstawie pozytywnej weryfikacji
………….
Data

…………………
podpis kasjera

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do zarządzenia Dyrektora
MZD nr 118/17 z dnia 29.09.2017r
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
Dział Zarządzania Pasem Drogowym
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 21/23
WNIOSEK O SPRZEDAŻ I WYDANIE ABONAMENTU Przedsiębiorcy Podstrefa B
Proszę wypełnić czytelnie (drukowanymi literami)
Rodzaj wnioskodawcy - zaznaczyć :
o osoba fizyczna
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………
PESEL:…………………………………………………………………………………………………..
Adres zameldowania:
………………………………………………………………………………………
ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy
o wnioskodawca niebędący osobą fizyczną
NIP:……………………………………………………………..
REGON:………………………………………………………..
Pełna nazwa .……………………………………………………………………………………………
Adres siedziby:
………………………………………………………………………………………………………
ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy
Numer rejestracyjny pojazdu marka:
Tel. kontaktowy:
………………………………………………………
………………………………………………………
Dokumentuję uprawnienia poprzez dołączenie do wniosku - zaznaczyć właściwe:
- statusu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą:
o odpisu aktualnego z właściwego rejestru przedsiębiorców (np. wypis z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego)
- tytułu prawnego do lokalu , w którym działalność ta jest wykonywana,
znajdującego się na obszarze Strefy Płatnego Parkowania:
o kopia (należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów) aktu własności lokal lub innej
umowy cywilnoprawnej uprawniającej do korzystania z tego lokalu.
- tytułu prawnego do pojazdu:
o kopia (należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów) ważnego dowodu rejestracyjnego
pojazdu samochodowego ( ewentualnie karty pojazdu lub decyzji z Wydziału Komunikacji)
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wpisem poświadczającym posiadanie pojazdu samochodowego z tytułu własności (w tym
ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej),
o umowa leasingu, umowy przywłaszczenia na zabezpieczenie (w przypadku umowy kredytu na
zakup samochodu)
o inna umowa gdy władanie pojazdem wynika z tytułu innej umowy cywilnoprawnej –
podać jakiej…………………………………………………………………………………………………

W przypadku ustania podstawy do nabycia abonamentu postojowego np. wymeldowania z adresu, jaki
został podany przy wniesieniu opłaty abonamentowej lub utraty tytułu prawnego do pojazdu,
zobowiązuję się do niezwłocznego zwrotu abonamentu pod rygorem utraty jego ważności.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających z art. 233 § 1
Kodeksu karnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1137 z późn. zm.) oświadczam, iż podane we wniosku dane są
prawdziwe. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r.
poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych wyłącznie w zakresie niezbędnym do
realizacji zadania poboru opłat za postój przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu oraz Gminę Miasta
Toruń

Czytelny podpis wnioskodawcy/upoważnionego na pierwszej stronie należy postawić parafkę:

…………………………………………………………..

Potwierdzam zgodność danych z przedłożonymi dokumentami:

Data:………………….

………………………………………………………………………….
(czytelny podpis pracownika przyjmującego wniosek)

Abonament wydano na podstawie pozytywnej weryfikacji

………….
Data

…………………
podpis kasjera

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6 do zarządzenia Dyrektora
MZD nr 118/17 z dnia 29..09.2017r

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
Dział Zarządzania Pasem Drogowym
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 21/23
WNIOSEK O SPRZEDAŻ I WYDANIE ABONAMENTU osoby niepełnosprawnej Podstrefa A i B
Proszę wypełnić czytelnie (drukowanymi literami)

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………
PESEL:…………………………………………………………………………………………………..
Adres zameldowania:
………………………………………………………………………………………
ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy

Numer rejestracyjny pojazdu marka:

Tel. kontaktowy:

………………………………………………………
………………………………………………………
Dokumentuję uprawnienia poprzez dołączenie do wniosku - zaznaczyć właściwe:
- kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej, wydawanej na podstawie ustawy z dnia
1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r., poz. 128)

20 czerwca

- tytułu prawnego do pojazdu:
o kopia (należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów) ważnego dowodu rejestracyjnego
pojazdu samochodowego ( ewentualnie karty pojazdu lub decyzji z Wydziału Komunikacji)
wpisem poświadczającym posiadanie pojazdu samochodowego z
tytułu własności (w tym
ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej),
o umowa leasingu, umowa przywłaszczenia na zabezpieczenie (w przypadku umowy kredytu na
zakup samochodu)
o inna umowa gdy władanie pojazdem wynika z tytułu innej umowy cywilnoprawnej –
podać jakiej ………………………………………………
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W przypadku ustania podstawy do nabycia abonamentu postojowego np. wymeldowania z adresu, jaki
został podany przy wniesieniu opłaty abonamentowej lub utraty tytułu prawnego do pojazdu,
zobowiązuję się do niezwłocznego zwrotu abonamentu pod rygorem utraty jego ważności. Świadomy/a
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających z art. 233 § 1 Kodeksu karnego
(Dz. U. z 2016r. poz. 1137 z późn. zm.) oświadczam, iż podane we wniosku dane są prawdziwe. Zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922) wyrażam zgodę
na przetwarzanie powyższych danych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadania poboru
opłat za postój przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu oraz Gminę Miasta Toruń.
Czytelny podpis wnioskodawcy/upoważnionego na pierwszej stronie należy postawić
parafkę:
…………………………………………………………..
Potwierdzam zgodność danych z przedłożonymi dokumentami:
Data:…………………. ………………………………………………………………………….
(czytelny podpis pracownika przyjmującego wniosek)
Abonament wydano na podstawie pozytywnej weryfikacji
………….
Data

…………………
podpis kasjera

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7 do zarządzenia Dyrektora
MZD nr 118/17 z dnia 29.09.2017r

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
Dział Zarządzania Pasem Drogowym
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 21/23
WNIOSEK O SPRZEDAŻ I WYDANIE ABONAMENTU opiekuna osoby niepełnosprawnej Podstrefa
AiB
Proszę wypełnić czytelnie (drukowanymi literami)
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………
PESEL:…………………………………………………………………………………………………..
Adres zameldowania:
………………………………………………………………………………………
ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy
Numer rejestracyjny pojazdu marka:

Tel. kontaktowy:

………………………………………

………………………….

Data początkowa obowiązywania abonamentu:
Dzień: ……………..
Miesiąc: …………..
Rok: ………………
Jako opiekun osoby niepełnosprawnej do wniosku załączam:
o kopię (oryginał do wglądu) dokumentu tożsamości osoby składającej wniosek (opiekuna)
o kopię (oryginał do wglądu) dokumentu sądowego o przysługującej władzy rodzicielskiej, opiece
lub kurateli nad osobą niepełnosprawną ( np. aktu urodzenia osoby niepełnosprawnej, jeżeli osoba
pozostająca pod opieką jest małoletnia, aktu małżeństwa , jeżeli osoba niepełnosprawna jest
małżonkiem lub prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego o ustanowieniu opieki, jeżeli osoba
pozostająca pod opieką została ubezwłasnowolniona)
o kserokopię karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej (oryginał do wglądu)
wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
2017r., poz. 128)
oraz tytułu prawnego do pojazdu (zaznaczyć jaki):
o kopię (należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów) ważnego dowodu rejestracyjnego
pojazdu samochodowego ( ewentualnie karty pojazdu lub decyzji z Wydziału Komunikacji)
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wpisem poświadczającym posiadanie pojazdu samochodowego z
tytułu własności (w tym
ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej),
o umowę leasingu, umowy przywłaszczenia na zabezpieczenie (w przypadku umowy kredytu na
zakup samochodu)
o innej umowy, gdy władanie pojazdem wynika z tytułu innej umowy cywilnoprawnej –podać
jakiej
………………………………………………………………………………………………………

W przypadku ustania podstawy do nabycia abonamentu postojowego np. wymeldowania z adresu,
jaki został podany przy wniesieniu opłaty abonamentowej lub utraty tytułu prawnego do pojazdu,
zobowiązuję się do niezwłocznego zwrotu abonamentu pod rygorem utraty jego ważności.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających z art. 233 § 1
Kodeksu karnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1137 z późn. zm.) oświadczam, iż podane we wniosku dane są
prawdziwe. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r.
poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych wyłącznie w zakresie niezbędnym do
realizacji zadania poboru opłat za postój przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu oraz Gminę Miasta
Toruń.

Czytelny podpis wnioskodawcy/upoważnionego na pierwszej stronie należy postawić parafkę:

…………………………………………………………..

Potwierdzam zgodność danych z przedłożonymi dokumentami:

Data:………………….

………………………………………………………………………….
(czytelny podpis pracownika przyjmującego wniosek)

Abonament wydano na podstawie pozytywnej weryfikacji

………….
Data

…………………
podpis kasjera

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 8 do zarządzenia Dyrektora
MZD nr 118/17 z dnia 29.09.2017r

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
Dział Zarządzania Pasem Drogowym
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 21/23

WNIOSEK O SPRZEDAŻ I WYDANIE ABONAMENTU: KOPERTY PODSTREFY (A;B)*
Proszę wypełnić czytelnie (drukowanymi literami)
Rodzaj wnioskodawcy - zaznaczyć :
o osoba fizyczna
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………
PESEL:…………………………………………………………………………………………………..
Adres zameldowania:
………………………………………………………………………………………
ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy
o wnioskodawca niebędący osobą fizyczną
NIP:……………………………………………………………..
REGON:………………………………………………………..
Pełna nazwa .……………………………………………………………………………………………
Adres siedziby:
…………………………………………………………………………………………
……………
ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy
Lokalizacja kopert :
Tel. kontaktowy:
……………………………………………………………………………………………

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1) Określające status podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej poprzez dołączenie do wniosku odpisu aktualnego z
właściwego rejestru przedsiębiorców (np. wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz kopii dowodu osobistego –
oryginał do wglądu)
2)
tytuł prawny do lokalu , w którym działalność ta jest wykonywana, znajdującego się na
obszarze Strefy Płatnego Parkowania poprzez dołączenie do wniosku kserokopii (należy przedłożyć
do wglądu oryginały dokumentów) aktu własności lokalu lub umowy cywilnoprawnej uprawniającej
do korzystania z tego lokalu – oryginał do wglądu
3) Dokładną lokalizację koperty ( mapka )
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W przypadku ustania podstawy do nabycia abonamentu postojowego np. wymeldowania z adresu, jaki
został podany przy wniesieniu opłaty abonamentowej lub utraty tytułu prawnego do pojazdu,
zobowiązuję się do niezwłocznego zwrotu abonamentu pod rygorem utraty jego ważności. Świadomy/a
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających z art. 233 § 1 Kodeksu karnego
(Dz. U. z 2016r. poz. 1137 z późn. zm.) oświadczam, iż podane we wniosku dane są prawdziwe. Zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922) wyrażam zgodę
na przetwarzanie powyższych danych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadania poboru
opłat za postój przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu oraz Gminę Miasta Toruń .

Czytelny podpis wnioskodawcy/upoważnionego- na pierwszej stronie należy postawić parafkę.

…………………………………………………………..

Potwierdzam zgodność danych z przedłożonymi dokumentami:

Data:………………….

………………………………………………………………………….
(czytelny podpis pracownika przyjmującego wniosek)

Abonament wydano na podstawie pozytywnej weryfikacji
………….
Data

…………………
podpis kasjera

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 9 do zarządzenia Dyrektora
MZD nr 118/17 z dnia 29.09.2017r
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
Dział Zarządzania Pasem Drogowym
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 21/23

WNIOSEK o wydanie Identyfikatora „0” – zerowa stawka opłaty
- potwierdzającego posiadanie uprawnień do korzystania z zerowej stawki opłat za postój pojazdu
samochodowego na drogach publicznych
w Strefie Płatnego Parkowania wydawany przez
użytkowników dróg wymienionych w § 3 ust. 2 uchwały nr 640/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7
września 2017r. z wyłączeniem § 3.2 pkt 4 i 5 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za
postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście
Toruniu (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2017 r. poz. 3534).
Rodzaj wnioskodawcy - zaznaczyć :
o osoba fizyczna
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………
PESEL:…………………………………………………………………………………………………..
Adres zameldowania:
………………………………………………………………………………………
ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy
o wnioskodawca niebędący osobą fizyczną
NIP:……………………………………………………………..
REGON:………………………………………………………..
Pełna nazwa .……………………………………………………………………………………………
Adres siedziby:
………………………………………………………………………………………………………
ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy
Numer rejestracyjny pojazdu marka:

Tel. kontaktowy:

………………………………………………………
………………………………………………………
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Podmiot składający wniosek - § 3 ust. 2 uchwały nr 640/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września
2017r. - należy zaznaczyć:
o pracownicy służb pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodnokanalizacyjnego, trakcyjnego, sygnalizacji świetlnej - używających trwale oznakowanych
pojazdów, w czasie wykonywania obowiązków służbowych w SPP;
o strażnicy Straży Miejskiej w Toruniu używający trwale oznakowanych pojazdów, w czasie służby
patrolowej i podejmowania interwencji na terenie SPP;
o kierujący pojazdami oznakowanymi tablicą, o której mowa w art. 58 ust.1 ustawy z dnia 20
czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (D.U. z 2017r., poz. 128 i poz. 966), przewożący dzieci
niepełnosprawne do i z placówek edukacyjnych w trakcie realizacji tego zadania na terenie SPP;
o użytkownicy pojazdów z napędem hybrydowym lub elektrycznym;
o pracownicy urzędów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta
Toruń z wyłączeniem Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu działający na obszarze Gminy Miasta
Toruń, korzystający z pojazdów służbowych lub prywatnych, w czasie wykonywania
obowiązków służbowych na terenie SPP – nie więcej niż jedno uprawnienie na podmiot;
o prokuratorzy jednostek organizacyjnych prokuratury z siedzibą na terenie Miasta Torunia,
korzystających z pojazdów służbowych i prywatnych w czasie wykonywania obowiązków
służbowych na terenie SPP – nie więcej niż jedno uprawnienie na jednostkę;
o kierujący pojazdami organizacji pozarządowych działających na obszarze polityki społecznej lub
zdrowotnej, korzystający z pojazdów służbowych lub prywatnych w czasie realizacji czynności
statutowych tych instytucji i organizacji na terenie SPP – nie więcej niż jedno uprawnienie na
organizację;
o użytkownicy pojazdów będących własnością przedstawicielstw państw obcych oznaczonych
symbolami CD lub CC – nie więcej niż 1 osoba uprawniona na przedstawicielstwo;
o pracownicy mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, korzystający z pojazdów
służbowych lub prywatnych w czasie wykonywania czynności służbowych na terenie SPP – nie
więcej niż jedno uprawnienie na redakcję /stację TV/rozgłośnię radiową;

Celem udokumentowania posiadanych uprawnień do wniosku należy odpowiednio załączyć:
kopie następujących dokumentów (oryginały do wglądu) - właściwe zaznaczyć:
o dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy /dowód osobisty, paszport/ lub
dokumentu poświadczającego status wnioskodawcy / odpis z KRS, wypis z CEiIDG, statut itp./;
o pełnomocnictwa;
o ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu;
o stosownej umowy, w przypadku posiadania pojazdu z tytułu umowy cywilnoprawnej;
dodatkowo:
o legitymacji służbowej prokuratora - użytkownicy dróg, o których mowa w §3 ust. 2 pkt 8
uchwały;
o legitymacja służbowa pracownika administracji publicznej użytkownicy dróg, o których mowa w
§3 ust. 2 pkt 7 uchwały;
o legitymacji dziennikarskiej – użytkownicy dróg, o których mowa w § 3ust. 2 pkt 11 uchwały;
o cel / zadanie , któremu towarzyszy bezpłatne zajęcie miejsca parkingowego w SPP w Toruniu

14

W przypadku ustania podstawy do nabycia identyfikatora postojowego „0” zobowiązuję się do
niezwłocznego zwrotu identyfikatora
pod rygorem utraty jego ważności. Świadomy/a
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających z art. 233 § 1 Kodeksu karnego
(Dz. U. z 2016r. poz. 1137 z późn. zm.) oświadczam, iż podane we wniosku dane są prawdziwe. Zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922) wyrażam zgodę
na przetwarzanie powyższych danych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadania poboru
opłat za postój przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu oraz Gminę Miasta Toruń.
Czytelny podpis wnioskodawcy/upoważnionego: na pierwszej stronie należy postawić parafkę:
…………………………………………………………..

Potwierdzam zgodność danych z przedłożonymi dokumentami:
Data:…………………. ………………………………………………………………………….
(czytelny podpis pracownika przyjmującego wniosek)

Akceptacja wniosku ( zgoda

lub odmowa ) przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu

Data:…………………. ………………………………………………………………………….
(czytelny podpis )

Identyfikator wydano na podstawie pozytywnej weryfikacji
………….
Data



…………………
podpis kasjera

niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 10 do zarządzenia Dyrektora
MZD nr 118/17 z dnia 29.09.2017r
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
Dział Zarządzania Pasem Drogowym
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 21/23
WNIOSEK o wydanie Identyfikatora „Z”
potwierdzający posiadanie przez pojazd zwolnienia z opłat za korzystanie z dróg publicznych na
podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440
z późń. zm. )
Rodzaj wnioskodawcy - zaznaczyć :
o osoba fizyczna
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………
PESEL:…………………………………………………………………………………………………..
Adres zameldowania:
………………………………………………………………………………………
ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy
o wnioskodawca niebędący osobą fizyczną
NIP:……………………………………………………………..
REGON:………………………………………………………..
Pełna nazwa .……………………………………………………………………………………………
Adres siedziby:
………………………………………………………………………………………………………
ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy
Numer rejestracyjny pojazdu marka:

Tel. kontaktowy:

………………………………………………………
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Należy zaznaczyć i podkreślić, którego podmiotu dotyczy wniosek - art. 13 ust. 3 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440 z późń. zm. )::
o
Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez
Służbę Celno-Skarbową, służb ratowniczych,
o
zarządów dróg,
o
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli
umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
o wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej,
o autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.

Celem udokumentowania posiadanych uprawnień do wniosku należy odpowiednio
załączyć:
kopie następujących dokumentów (oryginały do wglądu) - właściwe zaznaczyć:
o dokumentu potwierdzającego status wnioskodawcy / odpis z KRS, wypis z
CEiIDG, statut itp./;
o pełnomocnictwa;
o ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu;
o stosownej umowy, w przypadku posiadania pojazdu z tytułu umowy
cywilnoprawnej;
o cel / zadanie , któremu towarzyszy bezpłatne zajęcie miejsca parkingowego w SPP w Toruniu
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W przypadku ustania podstawy do nabycia identyfikatora postojowego „Z” zobowiązuję
się do niezwłocznego zwrotu identyfikatora pod rygorem utraty jego ważności.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających z
art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1137 z późn. zm.) oświadczam, iż
podane we wniosku dane są prawdziwe. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie
powyższych danych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadania poboru opłat
za postój przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu oraz Gminę Miasta Toruń.
Czytelny podpis wnioskodawcy/upoważnionego: na pierwszej stronie należy
postawić parafkę:
…………………………………………………………..

Potwierdzam zgodność danych z przedłożonymi dokumentami:
Data:…………

……………………………………………………………………….
(czytelny podpis pracownika przyjmującego wniosek)

Akceptacja wniosku ( zgoda lub odmowa) przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
w Toruniu

Data:………

………………………………………………………………………….
(czytelny podpis )

Abonament wydano na podstawie pozytywnej weryfikacji
………….
Data

………………………
podpis kasjera

* niepotrzebne skreślić
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