ZARZĄDZENIE NR 95 /2020
Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu
z dnia 27 listopada 2020r.

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwały nr w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,
opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu,
wprowadzającej czasowy abonament ( do 30.04.2021r) – „ gastronomiczny COVID-19 Podstrefa A i B”.
Na podstawie § 41 § 1 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu,
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia Nr 271 z dnia 1 września 2014r. w
sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu
zarządza się, co następuje:
§1
Określa się sposób wykonania uchwały Nr 640/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2017 r. poz.
3534) poprzez ustalenie:
1) zasad wydawania abonamentu postojowego „ gastronomiczny COVID-19 Podstrefa A i B”,
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Ustala się wzór czasowego abonamentu postojowego „ gastronomiczny COVID-19 Podstrefa A i B”,
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3) Ustala się zwór wniosku o sprzedaż i wydanie abonamentu postojowego
„
gastronomiczny COVID-19 Podstrefa A i B”, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia
§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Zarządzania Pasem Drogowym.

§3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27.11.2020r , ważne do dnia 30.04.2021r
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora
MZD nr 95 /2020z dnia 27.11 .2020.r

Zasady wydawania abonamentów postojowych
§1
1. Abonamenty postojowe (karty abonamentowe) wydawane są po złożeniu kompletnego
wniosku przez uprawnionego oraz po uiszczeniu odpowiedniej opłaty określonej w
załączniku Nr 1 do uchwały Nr 640/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017r. w
sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu (Dz. Urz. Woj. Kuj.
– Pom. z 2017 r. poz. 3534).
a) Warunkiem nabycia abonamentu uiszczenia opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania
w formie abonamentu: „ gastronomiczny COVID-19 Podstrefa A i B”, – jest udokumentowanie:
 statusu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą poprzez dołączenie do wniosku
odpisu aktualnego z właściwego rejestru przedsiębiorców (np. wypis z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wypis z Krajowego Rejestru
Sądowego).
 tytułu prawnego do lokalu , w którym działalność ta jest wykonywana, znajdującego się na
obszarze Strefy Płatnego Parkowania poprzez dołączenie do wniosku kserokopii (należy
przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów) aktu własności lokalu lub umowy
cywilnoprawnej uprawniającej do korzystania z tego lokalu.
 tytułu prawnego do pojazdu poprzez dołączenie do wniosku kserokopii (należy
Przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów) ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu
samochodowego (ewentualnie karty pojazdu lub decyzji z Wydziału Komunikacji)
wpisem poświadczającym posiadanie pojazdu samochodowego z tytułu własności (w tym
ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej), umowy leasingu, umowy
przewłaszczenia na zabezpieczenie (w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu),
współwłasność.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Dyrektora
MZD nr 95/2020 z dnia 27.11.2020rr

Wzór druku czasowego ( do 30.04.2021r) abonamentu postojowego

gastronomiczny COVID-19 Podstrefa A i B

Załącznik nr 3 do zarządzenia Dyrektora
MZD nr 95/2020 z dnia 27.11.2020rr

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
Dział Zarządzania Pasem Drogowym
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 21/23

WNIOSEK O SPRZEDAŻ I WYDANIE ABONAMENTU

gastronomiczny COVID-19 Podstrefa A i B
Proszę wypełnić czytelnie (drukowanymi literami)
Rodzaj wnioskodawcy - zaznaczyć :
o osoba fizyczna
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………
PESEL:…………………………………………………………………………………………………..
Adres zameldowania:
………………………………………………………………………………………
ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy
o wnioskodawca niebędący osobą fizyczną
NIP:……………………………………………………………..
REGON:………………………………………………………..
Pełna nazwa .……………………………………………………………………………………………
Adres siedziby:
………………………………………………………………………………………………………
ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy
Numer rejestracyjny pojazdu marka:
Tel. kontaktowy:
……………………………………………

……………………………………………

Dokumentuję uprawnienia poprzez dołączenie do wniosku - zaznaczyć właściwe:


statusu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą:
odpisu aktualnego z właściwego rejestru przedsiębiorców (np. wypis z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej- Klasyfikacja działalności w
podklasie 56.10.A, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego)

tytułu prawnego do lokalu, znajdującego się na obszarze Strefy Płatnego
Parkowania, w którym działalność ta jest wykonywana:
kopia (należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów) aktu własności lokalu
lub innej umowy cywilnoprawnej uprawniającej do korzystania z tego lokalu.

tytułu prawnego do pojazdu:
kopia (należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów) ważnego dowodu
rejestracyjnego pojazdu samochodowego ( ewentualnie karty pojazdu lub decyzji z
Wydziału Komunikacji) z wpisem poświadczającym posiadanie pojazdu
samochodowego z tytułu :
o własności
o umowa leasingu,
o umowy przywłaszczenia na zabezpieczenie (w przypadku umowy kredytu na
zakup samochodu)
o współwłasność
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 2020r.
poz.1444,1517 z późn. zm.) oświadczam, iż podane we wniosku dane są prawdziwe.
Zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019r.
poz.1781) wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych wyłącznie w zakresie
niezbędnym do realizacji zadania poboru opłat za postój przez Miejski Zarząd Dróg w
Toruniu oraz Gminę Miasta Toruń

Czytelny podpis wnioskodawcy/upoważnionego na pierwszej stronie należy postawić
parafkę:
………………………………………………………………………………………………….
Potwierdzam zgodność danych z przedłożonymi dokumentami:

Data:………………….
…………………………………………………………………
(czytelny podpis pracownika przyjmującego wniosek)

Akceptacja wniosku ( zgoda
w Toruniu

lub odmowa ) przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg

Data:………………….

………………………………………………………………………….
(czytelny podpis )

Abonament wydano na podstawie pozytywnej weryfikacji

………….

…………………

Data

podpis kasjera

* niepotrzebne skreślić

