Świnoujście, dnia ....................................... r.
..................................................................................................................
Imię i nazwisko wnioskującego (drukowanymi literami)

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
..................................................................................................................

ul. Wyszyńskiego 8, 72-600 Świnoujście

..................................................................................................................
(adres zamieszkania)

Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

tel. kontaktowy

.....................................................................

WNIOSEK O WYDANIE ABONAMENTU DLA WŁAŚCICIELA POJAZDU HYBRYDOWEGO,
KTÓREGO EMISJA CO2 W WARUNKACH MIEJSKICH NIE PRZEKRACZA 100 g/km,
NAPĘDZANEGO WODOREM, CNG LUB LNG
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 właściciela pojazdu:
hybrydowego, którego emisja CO2 w warunkach miejskich nie przekracza 100 g/km lub napędzanego wodorem lub napędzanego
CNG lub napędzanego LNG.

Abonament wydany na jeden z ww. pojazdów, jest abonamentem ogólnodostępnym
obowiązującym w całej Strefie Płatnego Parkowania w Świnoujściu (Strefa A oraz Strefa B,
z wyłączeniem miejsc zastrzeżonych oraz miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych).
Wnioskuję o wydanie karty abonamentowej dla właściciela pojazdu (wypełnić pola)

Hybrydowy

Norma emisji CO2 w cyklu miejskim(wg. dokumentacji):

g/km

Napędzany wodorem
Napędzany CNG (sprzężony gaz ziemny)
Napędzany LNG (skroplony gaz ziemny)

Dla pojazdu marki:
Numer rejestracyjny pojazdu:

Abonament dla ww. pojazdów, wydaje się na rok czasu w cenie 5 zł za cały okres.

Data rozpoczęcia obowiązywania abonamentu (wpisać właściwą datę)

D

D

-

M

M -

R

R

R

R

W celu otrzymania abonamentu, Wnioskujący zobowiązany jest w Biurze Strefy Płatnego Parkowania (BSPP) okazać do wglądu
pracownikowi wydającemu abonament, podczas składania wniosku, poniższe dokumenty:
1. Dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego z wpisem, że pojazd posiada jeden z napędów:
a) Hybrydowy – należy okazać świadectwo zgodności WE bądź świadectwo homologacji potwierdzające emisje CO2 w
warunkach miejskich nie przekraczającą 100 g/km;
b) Wodorowy
c) CNG (sprzężony gaz ziemny)
d) LNG (skroplony gaz ziemny)
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), 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………………………………..….…………...

Adnotacje: ..........................................................................
................................................................................................................
(data i czytelny podpis pracownika weryfikującego dokumenty)

