Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
ul. Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

WNIOSEK O WYDANIE ABONAMENTU POSTOJOWEGO OGÓLNODOSTĘPNEGO
TYPU A lub B
Proszę wypełnić czytelnie (drukowanymi literami)

Imię …………………………………………………………………………………………………………..
Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………
Numer Pesel:

Adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………….........................................................................................................................................
(ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy)

Numer rejestracyjny pojazdu:
……………………………………………………

Tel. kontaktowy:
………………………………………………….

Data początkowa obowiązywania abonamentu:
Dzień:

Miesiąc:

Rok:

…………

…………

…………

Na okres:
od 1 do 12 miesięcy*

…………….....

*1 miesiąc = 30 dni
*1 rok = 365 dni

Warunkiem nabycia abonamentu postojowego typu C-1 i C-2 dla mieszkańca strefy jest
złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych (pokój 12), po przedłożeniu
następujących dokumentów:
1. Prawidłowo wypełniony Wniosek o wydanie abonamentu postojowego typu A lub B;
2. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport);
3. Dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego ewentualnie umowa leasingu (gdy posiadanie samochodu wynika
z tytułu umowy leasingu), umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie (w przypadku umowy kredytu na zakup
samochodu) lub gdy władanie pojazdem wynika z innej umowy cywilnoprawnej;
4. Przy dokumentach zagranicznych lub sporządzonych w języku obcym (w tym zagraniczne dowody rejestracyjne
w sytuacji gdy stanowią potwierdzenie tytułu do pojazdu) tłumaczenie na język polski*, dokonane przez tłumacza
przysięgłego lub właściwego konsula;
5. W przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika do wniosku należy załączyć dokument stwierdzający
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez
uprawniony organ bądź osobę.
Opłata skarbowa - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego
odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez
uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów jak również gdy pełnomocnictwo udzielane jest
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty
skarbowej). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku w oryginale.
Powyższe dokumenty należy okazać w oryginale ewentualnie w kserokopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem notarialnie lub przez organ, który go wydał.
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) 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. 992) wyrażam zgodę na przetwarzanie
powyższych danych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadania poboru opłat za postój przez Urząd Miasta w Ustrzykach
Dolnych.

Czytelny podpis wnioskodawcy/upoważnionego:
……………………………………………………………………………………………………

