Załącznik Nr 2
DR. 7130. ……………………………
Zgierz, dnia ………………………

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

…………………………………………………..
(adres)

…………………………………………………..
(adres)

…………………………………………………..
(telefon kontaktowy)

…………………………………………………..
(NIP – w przypadku firmy)

Starostwo Powiatowe w Zgierzu
Wydział Drogownictwa
ul. Sadowa 6a
95-100 Zgierz
WNIOSEK
o wydanie Identyfikatora
Proszę o wydanie Identyfikatora upoważniającego do wjazdu na obszar objęty
ograniczeniem ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej ……… ton
w okresie od ……………………….…… do ………………………………
w celu …………………………………………………………………………………………...
Trasa przejazdu: ………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Pojazd: typ, marka (każdy pojazd lub zespół pojazdów oddzielnie): …………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
,,Administratorem danych osobowych jest Starosta Zgierski. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo
do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.powiat.zgierz.pl w zakładce
Ochrona danych osobowych – RODO” .

Nr rejestracyjny: ………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Masa całkowita …………………………………………
lub o wydanie identyfikatora na okaziciela – w ilości ……………… szt. (maksymalnie 5 szt.)

Wnioskodawca poinformowany o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań (art. 233 KK) potwierdza, że złożona dokumentacja jest aktualna i zgodna
z oryginalna dokumentacją źródłową.

…………..…………………………………
(data, imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby upoważnionej)

Załączniki do wniosku:
1)
2)
3)
4)

5)
6)

wypełniony wniosek o wydanie Identyfikatora, dostępny w siedzibie Wydziału Drogownictwa Starostwa
Powiatowego w Zgierzu oraz na stronie internetowej http://www.powiat.zgierz.pl
kopię dowodów rejestracyjnych lub dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania pojazdem –
nie dotyczy Identyfikatorów „na okaziciela”,
kopię aktualnej/ych umów bądź innego/ych dokumentów poświadczającego/ych okoliczności,
pozwalającą na podjęcie decyzji o wydaniu Identyfikatora,
w przypadku ubiegania się o wydanie Identyfikatora na okaziciela dokumenty potwierdzające:
a)
posiadanie w swojej dyspozycji ponad 20 pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
wprowadzonego zakazu – w sytuacji określonej w § 4 ust. 8 pkt 2,
b)
korzystanie z usług przewoźników zewnętrznych – w sytuacji określonej w § 4 ust. 8 pkt 3.
dokumenty potwierdzające zasadność dokonywania przejazdu przez obszar objęty ograniczeniami
w ruchu w czasie ich występowania,
oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł zgodnie z art. 1 pkt 1 c Ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) Załącznik Część
III Kolumna II poz. 44/2.

,,Administratorem danych osobowych jest Starosta Zgierski. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo
do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.powiat.zgierz.pl w zakładce
Ochrona danych osobowych – RODO” .

