ADNOTACJE URZĘDNICZE (WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU MIASTA):
DECYZJA

DATOWNIK

NUMER

WNIOSEK
o wydanie identyfikatora uprawniającego do korzystania z przeprawy promowej Świnoujście – Warszów
DANE WNIOSKODAWCY:
Ja niżej podpisany(a)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

Adres do korespondencji:

……………………………………………………………………………

………………………………………………………..

…………………………………………

(ulica i nr domu/mieszkania)

(kod pocztowy i miejscowość)

(nr telefonu / adres e-mail)

Dane pojazdu, na który ma być wydany identyfikator uprawniający do korzystania z przeprawy promowej Świnoujście – Warszów:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

(nr rejestracyjny pojazdu)

(marka pojazdu)

PRZESŁANKI WYDANIA IDENTYFIKATORA NA POJAZD ZAREJESTROWANY NA TERENIE RP:
Pojazd jest zarejestrowany w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Świnoujście na Wnioskodawcę (wpisanego w rubryce C.1. dowodu
rejestracyjnego) - mieszkańca Miasta, na podstawie tablic rejestracyjnych wg tzw. „starego wzoru” (tj. białe litery i cyfry umieszczone
1.
na czarnym tle) oraz wg wzoru indywidualnego. Warunkiem wydania identyfikatora jest przedłożenie wniosku oraz kopii dowodu
rejestracyjnego pojazdu, na który wydany ma być identyfikator.
Pojazd jest użytkowany przez Wnioskodawcę – mieszkańca Miasta, na podstawie zawartej przez niego umowy leasingu,
2. a zarejestrowany został poza Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Świnoujście. Warunkiem wydania identyfikatora jest przedłożenie
wniosku oraz kopii: dowodu rejestracyjnego i umowy leasingu pojazdu, na który wydany ma być identyfikator.
Pojazd jest zarejestrowany poza Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Świnoujście na Wnioskodawcę (wpisanego w rubryce C.1.
dowodu rejestracyjnego) niebędącego mieszkańcem Miasta, zatrudnionego na terenie lewobrzeżnej części Miasta Świnoujście od co
3. najmniej 3 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Warunkiem wydania
identyfikatora jest przedłożenie wniosku i kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu, na który wydany ma być identyfikator oraz
zaświadczenia o zatrudnieniu wydanego przez pracodawcę. Wnioskodawca mogą otrzymać tylko jeden identyfikator.
Pojazd jest zarejestrowany poza Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Świnoujście na Wnioskodawcę (wpisanego w rubryce C.1.
dowodu rejestracyjnego) niebędącego mieszkańcem Miasta albo jest użytkowany przez Wnioskodawcę niebędącego mieszkańcem
Miasta na podstawie umowy leasingu, zawartej przez siebie osobiście bądź przez firmę, w której użytkownik ma co najmniej 50 %
udziałów, który:
jest właścicielem zlokalizowanego na terenie lewobrzeżnej części Miasta Świnoujście lokalu mieszkalnego lub lokalu o funkcji:
a) wczasowej, pensjonatowej, hotelowej, apartamentowej lub nieruchomości mieszkalnej zabudowanej
Adres lokalu lub nieruchomości: 72-600 Świnoujście ul. .....................................................................................................................
4.
posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie lewobrzeżnej części Miasta Świnoujście.
b)
Adres lokalu lub nieruchomości: 72-600 Świnoujście ul. .....................................................................................................................
Warunkiem wydania identyfikatora jest przedłożenie wniosku oraz kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu, na który wydany ma być
identyfikator, a w przypadku wymienionym w pkt b zaświadczenia właściwej spółdzielni o posiadaniu spółdzielczego prawa do lokalu
lub odpisu z księgi wieczystej. W sytuacji, gdy Wnioskodawca ma przekazane prawo do korzystania z pojazdu w ramach umowy leasingu
jest zobowiązany dołączyć do wniosku kopię umowy leasingowej.
Wnioskodawca wymieniony w pkt a lub pkt b będący właścicielem lub posiadaczem jednego lokalu lub jednej nieruchomości może
otrzymać tylko jeden identyfikator.

Inne (proszę podać, jakie):
5.

…………………………………………………………………………………………………………………..….....................
…………………………………………………………………………………………..………………………...……………..
………………………………………………………………………………………..………………….………………………

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY: Oświadczam, iż
1)
2)

niniejszy wniosek składam świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i oświadczam, że przesłanki na podstawie których
występuję o wydanie identyfikatora są zgodne z prawdą oraz zapoznałem(am) się z Zasadami korzystania z przepraw promowych w Świnoujściu
oraz procedurą uzyskania identyfikatora (dostępnymi na stronie internetowej: bip.um.swinoujscie.pl)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie przez Prezydenta Miasta Świnoujście, ul. Wojska
Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście w celu wydania identyfikatora uprawniającego do korzystania z przeprawy promowej Świnoujście –
Warszów. Zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz
prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej
www.swinoujscie.pl oraz bip.um.swinoujscie.pl

Data i czytelny podpis Wnioskodawcy: dnia ………………… 2018 r. ………………………………………
Wniosek obowiązuje od 25 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
WAŻNE:
1. Identyfikator odbiera się osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w Wydziale Organizacyjnym/Kancelarii Prezydenta.
W przypadku odbioru identyfikatora przez osobę upoważnioną, osoba ta zobowiązana jest okazać się udzielonym pełnomocnictwem.
2. Przy odbiorze należy okazać dowód wpłaty za wydanie identyfikatora.
3. Identyfikator jest wydawany w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten zostanie
wydłużony, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony.
4. W przypadku złożenia wniosku za pomocą poczty elektronicznej, Wnioskodawca złoży podpis przy odbiorze nowego identyfikatora.
5. Właściciel pojazdu umieszcza (przykleja) identyfikator wewnątrz pojazdu w lewym dolnym rogu przedniej szyby.

