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wersja z dnia 26.06.2020 r.

.............................................................................................
Wnioskodawca (imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej
lub jej opiekuna, w przypadku kiedy niepełnosprawna/y
jest osobą niepełnoletnią)

Ruda Śląska, dnia .......................................

Urząd Miasta
Ruda Śląska

.............................................................................................
.............................................................................................
Adres
.............................................................................................
Telefon **

Wydział Dróg i Mostów
plac Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska

Wniosek o wyznaczenie ogólnodostępnego
miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych
1. Proponowana lokalizacja miejsca postojowego znajduje się na ulicy:………………..............................
przy posesji nr ................, na terenie zarządzanym przez Miasto Ruda Śląska (szczegółową
lokalizację zawiera szkic sporządzony na odwrocie wniosku).

2. Podstawowe informacje o Wnioskodawcy:
a) posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które zalicza do (zaznaczyć właściwe):
znacznego,

umiarkowanego,

lekkiego

z symbolem przyczyny niepełnosprawności: …………………………………..,
b) oświadczam, że:*
mam znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (należy scharakteryzować
obniżoną sprawność ruchową i potwierdzić zaświadczeniem lekarskim – załącznik do wniosku):
…………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………….................………
…………………………………………………………………………………………………………………………,
nie mam znacznie ograniczonych możliwości samodzielnego poruszania się.
posiadam kartę parkingową nr ……………………………………….……………………………………
ważną do dnia ……………. / na stałe (niepotrzebne skreślić).

3. Charakterystyka lokalizacji proponowanego ogólnodostępnego miejsca postojowego dla osób
niepełnosprawnych:
a) opis sposobu wykorzystywania miejsca (zaznaczyć właściwe):
stale,
czasowo (np. posiadam garaż),
inne: ………………………………………….............................................................................,
b) występuje możliwość dojazdu pod klatkę schodową (zaznaczyć właściwe):

-1-

tak,
nie,
c) w rejonie proponowanej lokalizacji wyznaczone są ogólnodostępne miejsca postojowe dla osób
niepełnosprawnych (zaznaczyć właściwe):
tak, ile: ……….,
nie.
4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy wnioskodawca ma obowiązek na koniec każdego
roku kalendarzowego złożyć pisemne oświadczenie o braku zmian w zakresie treści
przedmiotowego wniosku. Nie przedłożenie ww. oświadczenia będzie skutkowało likwidacją
miejsca zastrzeżonego.
5. Zgodnie z kodeksem drogowym z miejsca zastrzeżonego może skorzystać każdy kierowca, posiadający
kartę parkingową osoby niepełnosprawnej zlokalizowaną za przednia szybą pojazdu samochodowego
w sposób umożliwiający odczytanie jej pierwszej strony.

....................................................................
podpis Wnioskodawcy
Szkic przedstawiający proponowaną lokalizację ogólnodostępnego miejsca postojowego dla osób
niepełnosprawnych:

Załączniki:
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (obniżoną
sprawność ruchową).
- kserokopia karty parkingowej (kserokopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie
lub przez organ, który go wydał, bądź oryginał dokumentu należy przedłożyć, w celu potwierdzenia, w
trakcie składania wniosku w Urzędzie).
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* - kserokopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez organ, który go wydał, bądź
oryginał dokumentu należy przedłożyć, w celu potwierdzenia, w trakcie składania wniosku w Urzędzie.
** - dane podaję dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu z Urzędem Miasta Ruda Śląska w zakresie załatwianej
sprawy.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl;
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku
z realizacją zadania – wyznaczenie ogólnodostępnego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych
- art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.), art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),, a także na podstawie art. 6
ust. 1 lit a RODO w zakresie danych podawanych dobrowolnie.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
1) podmiotom świadczącym usługi doręczania pism;
2) dostawcom usług informatycznych, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych
osobowych. Podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych;
3) innym podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa np. urzędy
skarbowe, organy porządkowe.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, dla zapewnienia realizacji innych
obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w okresie trwania zezwolenia. Po spełnieniu celu, dla
którego Pani/Pana dane zostały zebrane, w związku z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres minimum 5 lat.
Po tym czasie dokumentacja ulegnie brakowaniu.
6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) usunięcia swoich danych osobowych;
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
7. W przypadku danych osobowych których podanie jest dobrowolne, zawsze ma Pani/Pan prawo ich nie
podać, a w przypadku wcześniejszego wyrażenia zgody na ich przetwarzanie ma Pani/Pan prawo
do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu
jej wycofania.
8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana imienia i nazwiska oraz adresu jest wymogiem ustawowym. Jeśli nie poda
Pani/Pan tych danych osobowych, wniesiony wniosek pozostanie bez rozpoznania. Podanie numeru
telefonu nie jest wymogiem ustawowym, a jego nie podanie, nie będzie skutkowało brakiem realizacji
wniosku, natomiast może przyczynić się do usprawnienia jego realizacji.
10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w związku z realizacją zadania - rozpatrywanie skarg i wniosków.

………………………………………………………………
podpis
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