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Wniosek 7e
Ograniczenia w ruchu 7e

 
 

 Wniosek o wydanie identyfikatora upoważniającego do niestosowania się 
do znaków drogowych B-1 umieszczonych w Strefie Ograniczonej Dostępności 
na starówce w Gliwicach.

Informacje kontaktowe: 
Referat Inżynierii ruchu drogowego          
pokój nr 204       II PIĘTRO – STREFA NIEBIESKA 
tel. (32) 300-86-73, (32) 300-86-68

i 

dnia ¯ ¯

 (NIP / PESEL)  (telefon kontaktowy)*

pole do dyspozycji
ZDM
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  (       wnioskodawca /        pełnomocnik), (adres)

do dnia ¯

Załączniki do wniosku dotyczące wydania identyfikatora:

1. Do wniosku o wydanie Identyfikatora, należy dołączyć:
a. Dla pojazdów mieszkańców Strefy Ograniczonej Dostępności:

i. ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu jeżeli wnioskodawca jest właścicielem pojazdu,
ii. kserokopię umowy najmu, użyczenia lub leasingu pojazdu samochodowego jeżeli 

wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu,
iii. dowód osobisty (do wglądu),
iv. oświadczenie o zameldowaniu podlegające weryfikacji w Rejestrze Mieszkańców.

b. Dla pojazdów właścicieli użytkujących, najemców lub dzierżawców lokali użytkowych
znajdujących się w Strefie Ograniczonej Dostępności:

i. ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu jeżeli wnioskodawca jest właścicielem pojazdu,
ii. kserokopię umowy najmu, użyczenia lub leasingu pojazdu samochodowego jeżeli 

wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu,
iii. dowód osobisty (do wglądu),
iv. kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do użytkowania lokalu użytkowego.

c. Dla pojazdów innych podmiotów:
i. ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu,
ii. dokument uzasadniający potrzebę i celowość wjazdu i postoju w miejscu wskazanym we 

wniosku, a w szczególności, zlecenie na wykonanie określonych robót lub usług, zezwolenie
na zajęcie pasa drogowego.

d. Dla Identyfikatorów Typu A konieczne jest dołączenie mapki z lokalizacją miejsca postojowego 
pojazdu, jako miejsce postoju pojazdu rozumie się miejsce o wymiarach 2,5 m x 6 m, do którego
istnieje dojazd lecz bez konieczności zapewnienia właściwej jezdni manewrowej.

Proszę o wydanie identyfikatora upoważniającego do niestosowania się do znaków drogowych B-1 
umieszczonych w Strefie Ograniczonej Dostępności na starówce w Gliwicach:

Identyfikator Typu A - umożliwia dojazd do miejsca postojowego poza drogą publiczną oraz 
krótkotrwały postój ograniczony czasowo do 15 minut.

Identyfikator Typu B - umożliwia, krótkotrwały postój na jezdni ograniczony czasowo do 15 minut.

Identyfikator Typu R - umożliwia, postój na Rynku ograniczony czasowo do 15 minut lub w czasie 
trwania ceremonii ślubnej.

Termin obowiązywania identyfikatora: 

od dnia ¯ ¯
Nr ostatniego identyfikatora: / Brak ostatniego identyfikatora:

¯



e. Dla Identyfikatorów Typu R dopuszcza się oświadczenie o możliwości korzystania z pojazdu o zadeklarowanym numerze 
rejestracyjnym zamiast ksera dowodu rejestracyjnego.

f. W szczególnej sytuacji dopuszcza się wydawanie Identyfikatora typu B na okaziciela, bez wskazania nr rejestracyjnego.

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem:
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  (czytelny podpis i pieczęć wnioskodawcy) 

2. Administratorem danych osobowych jest:
Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), 44-121 Gliwice ul. Płowiecka 31.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się:
- pisemnie na adres: Zarząd Dróg Miejskich, 44-121 Gliwice ul. Płowiecka 31, lub
- korespondencją e-mail: iod@zdm.gliwice.eu z inspektorem ochrony danych (IOD)

 Dane osobowe są przetwarzane przez administratora:3.
- na podstawie zapisów Artykułu 6 ust. 1 pkt a), b) i d) RODO, w celu działań przed, w trakcie i po realizacji sprawy, z jaką Pan/Pani zwrócił/a się do ZDM,
- na podstawie zapisów Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, w celu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub w celu wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz innym odbiorcom, gdy jest to związane 
z realizacją sprawy, z jaką  Pan/Pani zwrócił/a się do ZDM.

 Administrator przechowuje dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji 5.
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Administrator nie stosuje profilowania i zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

 Właściciel danych osobowych ma prawo do:7.
- żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja dla osób fizycznych wynikająca z Rozporządzenia Europejskiego i Rady (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016 nr 119.1)

1. Składając wniosek korespondencję lub inne dokumenty do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w złożonych dokumentach. Na skutek niepodania danych wymaganych przez ZDM sprawa, z jaką Pan/Pani zwrócił/a się do ZDM może zostać 
załatwiona z opóźnieniem, załatwiona nieprawidłowo lub nie będzie możliwa do rozpatrzenia.

Informacje kontaktowe: 
Referat Inżynierii ruchu drogowego          
pokój nr 204       II PIĘTRO – STREFA NIEBIESKA 
tel. (32) 300-86-73, (32) 300-86-68

* podanie numeru telefonu jest dobrowolne i służyć będzie wyłącznie do kontaktu urzędu z klientem.

2. W przypadku składania kserokopii umowy najmu, użyczenia lub kupna-sprzedaży pojazdu samochodowego albo 
umowy najmu lub dzierżawy lokalu albo dokumentów uzasadniających potrzebę i celowość wjazdu i postoju, 
anonimizowane zostaną przedłożone dokumenty w zakresie danych osobowych innych osób fizycznych niż wnioskodawca. 
Kserokopie nie są zanonimizowane w przypadku złożenia zgody na przetwarzanie danych osobowych innych osób fizycznych niż 
wnioskodawca.

3. Organ wydający rozpatruje wnioski w terminie do14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku organizacji imprez wniosek 
powinien być złożony minimum z pięciodniowym wyprzedzeniem.

4. Identyfikatory należy odebrać w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
5. Liczba Identyfikatorów Typu B wydanych dla jednego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym na obszarze 

Strefy Ograniczonej Dostępności wydanych na podstawie kserokopii umowy najmu, użyczenia lub leasingu pojazdu 
samochodowego nie może być większa niż dwa. Liczba Identyfikatorów A wydanych dla jednego lokalu mieszkalnego 
znajdującego się w budynku położonym na obszarze Strefy Ograniczonej Dostępności odpowiada liczbie wykazanych miejsc 
postojowych zgodnie z pkt 1 d.

6. Liczba Identyfikatorów wydanych dla jednego lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym na obszarze Strefy 
Ograniczonej Dostępności nie może być większa niż jeden.

7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wskazanie na jednym Identyfikatorze kilku numerów rejestracyjnych pojazdów 
jednego podmiotu. W takim przypadku w tym samym czasie możliwy jest wjazd wyłącznie jednego pojazdu wskazanego na 
Identyfikatorze.

8. Organ wydający, niezależnie od wniosku, może sam określić na Identyfikatorze okres jego ważności w zależności od długości 
okresu, w jakim istnieją przyczyny uzasadniające wydanie Identyfikatora.

9. Za wydanie Identyfikatora nie pobiera się opłaty.
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