Chorzów, dnia ___/___/______r.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
w Chorzowie
ul. Bałtycka 8A
WNIOSEK
o wydanie karty mieszkańca
Na podstawie §3 ust.1 Uchwały Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia strefy
płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta
Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 149 poz. 2946 z późn. zm.) wydanej na podstawie art. 13 Ustawy
z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 260 z późn. zm.), zwracam się z prośbą
o wydanie karty mieszkańca upoważniającej do parkowania pojazdu na zamieszkiwanej ulicy w strefie
płatnego parkowania.

DANE WNIOSKODAWCY
Imię
Nazwisko
PESEL

Nr tel.
Na pobyt

ADRES ZAMELDOWANIA WNIOSKODAWCY

stały/czasowy*

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

DANE POJAZDU
Nr rejestracyjny pojazdu
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MZUiM w Chorzowie zgodnie z obowiązującymi przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE. Więcej informacji na bip.mzuim.chorzow.eu, tablicy informacyjnej lub bezpośrednio u pracownika przyjmującego
wniosek.

___________________________
podpis Wnioskodawcy

Pod rygorem odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca
1997r.- Kodeks karny (Dz. U. z 2014r., poz.538) oświadczam, że ww. dane są prawdziwe
i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym na dzień złożenia niniejszego wniosku.
Art. 233 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.”
______________________________
data i podpis Wnioskodawcy
*niepotrzebne skreślić

Data wpływu wniosku:

____/____/________
Adnotacje przyjmującego wniosek:

Załączniki:
1. Dowód wniesienia opłaty za wydanie karty mieszkańca w kwocie 200,00 zł.
2. W przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia –
kopia umowy niezanonimizowana w zakresie danych pozwalających na identyfikację
najemcy/użyczającego, pojazdu i okresu obowiązywania.
3. ______________________________________________

POUCZENIE
1. Wniosek należy wypełnić czytelnie pismem drukowanym.
2. Opłatę za „kartę mieszkańca” w wysokości 200,00 zł można wnosić przelewem na rachunek
bankowy ING Bank Śląski O/Chorzów Nr 05 1050 1243 1000 0010 0000 3812
lub w kasie MZUiM.
3. Zwrot opłaty za „kartę mieszkańca” przed upływem jej ważności następuje na wniosek
właściciela i w sposób proporcjonalny w przypadku:
- zbycia pojazdu,
- wyrejestrowania pojazdu,
- kradzieży pojazdu zgłoszonej Policji.
4. Czas oczekiwania na wydanie karty mieszkańca do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Wypełnia MZUiM Chorzów

Wydano kartę mieszkańca Nr ______/_______
Data ważności do dnia ____/____/________r.
Powyższą kartę mieszkańca odebrałem (-am)
______________________________________________________________________
imię i nazwisko
Dokument tożsamości: dowód osobisty/paszport/prawo jazdy/inny :
Nr/seria______________________ wydany przez ______________________________

data ___/___/______r.

podpis ____________________

