Wniosek
o wydanie abonamentu mieszkańca
do parkowania pojazdu w Obszarze nr …….. na parkingu objętym opłatą przy
ul. ………………………….. w Legnicy, usytuowanym najbliżej miejsca
zamieszkania, na okres ………………... .
A /wypełnia wnioskodawca - WIELKIMI LITERAMI/

1. ……………………………….
imię i nazwisko wnioskodawcy

3. ……………………………….
seria i nr dokumentu potwierdzającego meldunek

2. ...…………………………….
adres zamieszkania w Legnicy

4. ……………………………….
nr rejestracyjny pojazdu

(dowód osobisty zaświadczenie wydane
przez właściwy urząd)

5. .……………………………….
dokument potwierdzający prawo do korzystania
z pojazdu, na który ma być wydany abonament

6. ……………………………….
data złożenia wniosku

(seria i nr dowodu rejestracyjnego pojazdu, umowa
leasingowa, umowa sprzedaży ratalnej)

7. ……………………………….
tel. kontaktowy wnioskodawcy

8. ……………………………….
podpis wnioskodawcy

B /wypełnia Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy/

9. ……………………………….
numer abonamentu mieszkańca

11. ……………………………….
data odbioru

10. ……………………………….
okres ważności (od dnia - do dnia)

12. ……………………………….
pokwitowania odbiorcy

Legnica, dnia ………………...

Oświadczenie wnioskodawcy

Oświadczam, że moim adresem zamieszkania jest ………………………

Pouczenie :
Wnioskodawcę pouczono o obowiązku meldunkowym wynikającym z ustawy z
dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o
możliwości wszczęcia postępowania z urzędu w przypadku nie dopełnienia tego
obowiązku.

Podpis wnioskodawcy

……………………….

Klauzula informacyjna
Informujemy, że:
1. Administratorem danych udzielonych powyżej jest Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Wojska
Polskiego 10, w Legnicy (kod pocztowy: 59-220), tel.: 76/756-46-00 adres e-mail: zdm@zdm.legnica.eu

2. Celem zbierania danych jest wydanie decyzji w sprawie abonamentu mieszkańca.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nadania biegu powyższej sprawie, rozpatrzenia jej,
zaopiniowania oraz wydania ostatecznej decyzji/ podpisania stosownej umowy.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja sprawy, o którą Pani/Pan wnioskuje
powyżej.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją
i wyrażam zgodę się na udostępnienie danych osobowych

……………..…………….
(data)

……….…………..…..………………………
(podpis)

