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

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
..................................................................................................................
Nazwa podmiotu
..................................................................................................................

ul. Wyszyńskiego 8, 72-600 Świnoujście
Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

..................................................................................................................
adres

tel. kontaktowy

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

WNIOSEK O WYDANIE KARTY ABONAMENTOWEJ SPECJALNEJ
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 specjalnej.

Karta abonamentowa specjalna, uprawnia do darmowego postoju pojazdu tylko na
wskazanych w karcie ulicach lub strefach, objętych SPP w Świnoujściu (z wyłączeniem miejsc
zastrzeżonych oraz miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, chyba że pojazd
wykorzystywany jest w transporcie osób niepełnosprawnych).
Rozpatrzenie wniosku o wydanie Karty abonamentowej specjalnej, nastąpi w okresie
nie dłuższym niż 10 dni roboczych.

Wnioskuję o wydanie karty abonamentowej specjalnej, uprawniającej do darmowego postoju pojazdu
na terenie SPP w Świnoujściu, na ulicach lub w strefach wskazanych poniżej (wypełnić pola)
Dla pojazdu marki:
Numer rejestracyjny pojazdu:
Ulice lub strefy obowiązywania karty:

Podstawa wnioskowania o przyznanie
karty abonamentowej specjalnej:

W celu otrzymania karty abonamentowej specjalnej, Wnioskujący zobowiązany jest w Biurze Strefy Płatnego Parkowania (BSPP)
podczas składania wniosku dołączyć do niego kopie dokumentów (kopie dokonane we własnym zakresie) wraz z oryginałami
tych dokumentów do wglądu, potwierdzające zasadność wnioskowania o przyznanie karty abonamentowej specjalnej.
Wniosek bez załączonej kopii dokumentów, zostanie z automatu uznany za niepełny, czego konsekwencją będzie jego
odrzucenie.
Podstawowy katalog osób oraz podmiotów mogących wnioskować o wydanie karty abonamentowej specjalnej reguluje
Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Świnoujściu będący załącznikiem nr 1 do Uchwały Rady Miasta Świnoujście
Nr LX/482/2022 z dnia 24.03.2022 roku z późn. zm.

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

Potwierdzenie odbioru karty abonamentowej:
(data, czytelny podpis Wnioskującego w momencie odbioru abonamentu)

WYPEŁNIA PRACOWNIK BIURA SPP
1.

Wniosek rozpatrzony POZYTYWNIE / NEGATYWNIE* (niepotrzebne skreślić)

2.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wypełnić pozycje poniżej
Wydano kartę abonamentową specjalną o nr…………………………………………, nr druku abonamentowego………………………………..…………..
na okres ………………………………………………………., ważna od dnia……………………………………. do dnia………………………………..….…………...

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

