
  Świnoujście, dnia ....................................... r. 
.................................................................................................................. 

 Imię i nazwisko wnioskującego  (drukowanymi literami) 

Biuro Strefy Płatnego Parkowania 
..................................................................................................................     ul. Wyszyńskiego 8, 72-600 Świnoujście 

.................................................................................................................. Gmina Miasto Świnoujście  
 (adres zamieszkania w SPP)  ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście 

tel. kontaktowy …………..................................................................... 

WNIOSEK O WYDANIE KARTY ABONAMENTOWEJ PARKINGOWEJ DLA MIESZKAŃCA SPP 
Zgodnie z uchwałą Nr LX/482/2022 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24.03.2022 roku z późn. zm. w sprawie ustalenia stref płatnego 
parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych Gminy Miasto Świnoujście wnoszę o wydanie karty abonamentowej parkingowej dla mieszkańca strefy płatnego 
parkowania 

Karta abonamentowa parkingowa dla mieszkańca SPP wydawana jest wyłącznie dla osób 
fizycznych. Osoba fizyczna, może ubiegać się o abonament tylko na jeden pojazd 
samochodowy. 

Wnioskuję o wydanie karty abonamentowej parkingowej dla mieszkańca SPP (wypełnić pola): 

Dla pojazdu marki: 

Numer rejestracyjny pojazdu: 

Na okres (zaznaczyć właściwe) 

jednego miesiąca (15,00 zł / miesiąc) 

…...…. miesięcy (wielokrotność kwoty 15,00 zł) 

jednego roku (150,00 zł / rok) 

Data rozpoczęcia obowiązywania abonamentu (wpisać właściwą datę) D D - M M - R R R R 

Abonament ważny na ulicach: (ulica zamieszkania + maksymalnie 3 ulice w bezpośrednim sąsiedztwie) 

ulica zamieszkania na terenie SPP: 

ulice (maks. 3) w bezpośrednim sąsiedztwie 
ulicy zamieszkania na terenie SPP: 



W celu otrzymania abonamentu, Wnioskujący zobowiązany jest w Biurze Strefy Płatnego Parkowania (BSPP) okazać do wglądu 
pracownikowi wydającemu abonament, podczas składania wniosku, po jednym z dokumentów wskazanych w punkcie 1. oraz 
punkcie 2.: 

1. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie SPP osoby ubiegającej się o abonament.
Akceptowane dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania na terenie SPP (zaznaczyć jeden okazywany dokument):

□ Ważny Dowód Osobisty (o ile posiadany dokument posiada pozycję adresu zamieszkania);

□ Ważne Prawo Jazdy (o ile posiadany dokumenty posiada pozycję adresu zamieszkania);

□ Dokument potwierdzający rozliczenie podatku dochodowego za rok poprzedni, jasno wskazujący adres
zamieszkania wnioskującego na terenie SPP. Przedstawiony dokument musi posiadać potwierdzenie jego złożenia w
stosownym urzędzie skarbowym, poprzez stosowną pieczęć na pierwszej stronie w przypadku złożenia rozliczenia w
wersji papierowej lub Urzędowe Potwierdzenie Otrzymania (UPO), z którego jasno wynika, że przedstawiony
egzemplarz dokumentu, został wysłany drogą elektroniczną do stosownego urzędu skarbowego;

□ Dowód rejestracyjny pojazdu, na który ma być wydany abonament, ze wskazaniem wnioskującego jako właściciela
lub współwłaściciela pojazdu wraz z adresem wskazującym na zamieszkanie na terenie SPP w Świnoujściu;

□ Bieżący czynsz za użytkowany lokal wystawiony imiennie na wnioskującego przez odpowiedni podmiot
administrujący (np. spółdzielnia mieszkaniowa, administrator budynku, wspólnota mieszkaniowa);

□ Bieżący rachunek za media wystawiony imiennie na wnioskodawcę ze wskazaniem adresu świadczenia usługi od:
dostawcy usługi internetu do lokalu, dostawcy gazu, dostawcy wody, dostawcy energii cieplnej, wyklucza się
rachunki od dostawcy energii elektrycznej w związku z możliwością realizacji usługi w formie przedpłaconej;

□ Umowa najmu lokalu zlokalizowanego na terenie SPP, w której wnioskujący jest jasno wskazany jako osoba
użytkująca lub zamieszkująca w danym lokalu, przy czym umowa najmu musi wskazywać na zamiar korzystania z
wynajmowanego lokalu na zasadzie stałego pobytu (dla przykładu. 3-miesięczny lub dłuższy okres najmu wskazuje
na taki zamiar).

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do użytkowanego pojazdu lub dokument potwierdzający prawo do
dysponowania pojazdem
Akceptowane dokumenty potwierdzające tytuł prawny do pojazdu (zaznaczyć jeden właściwy, okazywany rodzaj dokumentu):

□ Dowód rejestracyjny pojazdu, w którym osoba wnioskująca jest wskazana jako właściciel lub współwłaściciel
pojazdu;

□ Umowa leasingu lub umowa kredytowa z bankiem, w której wnioskujący wskazany jest jako prawny posiadacz
pojazdu;

□ Umowa zezwalająca na użytkowanie pojazdu służbowego pomiędzy wnioskodawcą a jej/jego pracodawcą;

□ Inna umowa cywilnoprawna (np. użyczenia, najmu, dzierżawy pojazdu) potwierdzona, w której wnioskujący jest
stroną użytkującą pojazd.

Świadoma(y) odpowiedzialności karnej wynikającej  
z art. 233KK oświadczam iż dane podane we wniosku  
są prawdziwe. 

(czytelny podpis Wnioskującego) 

Potwierdzenie odbioru abonamentu: 

    (data, czytelny podpis Wnioskującego w momencie odbioru abonamentu) 

WYPEŁNIA  PRACOWNIK  BIURA SPP 

Wydano abonament nr…………………………………………, nr druku abonamentowego………………………………..………….. za kwotę …………………………………,  

na okres ………………………………………………………., ważny od dnia……………………………………. do dnia………………………………..….…………... 

Abonament ważny  na ulicy…………………….…………………………………. oraz ulicach sąsiednich ………………………………………………………………………………………… 

Adnotacje: .......................................................................... 
................................................................................................................     

(data i czytelny podpis pracownika weryfikującego dokumenty) 
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