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                Bielsko-Biała, dnia ………………………… 

 
WNIOSEK O WYDANIE WINIETY / KARTY PARKINGOWEJ  

 

 

………………………………………….. 
(imię i nazwisko)                            

 

………………………………………….. 
                         (numer telefonu) 

 

………………………………………….. 
                           (adres e-mail) 

 

W przypadku prowadzenia działalności  
gospodarczej proszę podać: 
  

………………………………………….. 
                                 (NIP) 

 

………………………………………….. 
                          (nazwę firmy) 

 
 
 

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Bielska-Białej nr ON.0050.695.2019.MZD z dnia 

30.09.2019 r. (z późn. zm.) zwracam się o wydanie winiety / karty parkingowej uprawniającej do 

postoju pojazdu marki ………………….. o numerze rejestracyjnym ………………….. na parkingu 

poza pasem drogi publicznej znajdującym się przy ulicy Ignacego Krasickiego (działka nr 302/5 

obręb Lipnik). 

 

 

WAŻNE INFORMACJE: 

Winieta / karta parkingowa uprawnia do postoju wyłącznie na parkingu znajdującym się przy ulicy 

Ignacego Krasickiego. Poza wskazanym parkingiem korzystający z pojazdu jest zobowiązany do 

uiszczenia opłaty za postój zgodnie z ogólnie przyjętymi stawkami i zasadami.  

Jednej osobie przysługuje jedna winieta / karta parkingowa na jeden pojazd samochodowy. Zabrania 

się udostępniania winiety / karty parkingowej osobom trzecim. 

Opłata miesięczna regulowana jest z góry, obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca  

i nie podlega ani zwrotowi ani zmniejszeniu. Opłatę należy wnieść z góry w terminie do 25 dnia 

każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym opłata ta ma obowiązywać.  

W przypadku niewniesienia opłaty we wskazanym terminie, winieta / karta parkingowa podlega 

zablokowaniu w pierwszym dniu miesiąca, za który opłata nie została wniesiona. 

W przypadku niewniesienia miesięcznej opłaty, do końca miesiąca za który opłata powinna być 

wniesiona, użytkownik parkingu traci uprawnienie do korzystania z parkingu, na rzecz pierwszej w 

kolejności osoby oczekującej na wydanie winiety / karty parkingowej. 

W przypadku rezygnacji z korzystania z miejsca postojowego na ww. parkingu, kartę parkingową 

należy niezwłocznie zwrócić do Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania Miejskiego Zarządu 

Dróg w Bielsku-Białej. 
 

 

………………………………………………………… 
                                                                              (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

 

Miejski Zarząd Dróg  

w Bielsku-Białej 

Dział Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania 

ul. Mostowa 1 

43-300 Bielsko-Biała 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych wskazanych we wniosku  jest Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej  
z siedzibą przy ul. Michała Grażyńskiego 10, w Bielsku-Białej 43-300, tel.: 33 4726010 adres e-mail: 
sekretariat@mzd.bielsko.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować  
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej 
iod@mzd.bielsko.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania karty parkingowej na podstawie 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z Zarządzenia Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej nr ON.0050.695.2019.MZD z dnia 30.09.2019 r. (z późn. zm.). 

4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na 
podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających 
dane osobowe na jego polecenie. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu 
przedawnienia roszczeń  oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 

spowoduje niemożność uzyskania karty parkingowej. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez Miejski 
Zarząd Dróg w Bielsku - Białej z siedzibą w Bielsku – Białej ul. Michała Grażyńskiego 10 jako administratora 
danych osobowych, w celu wydania mi karty parkingowej, której dotyczy wniosek. Zapoznałam/Zapoznałem 
się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej zamieszczonej powyżej. 

 

                                                                       ……………………………………… 
                                                         (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 
 

 
Poniższe pola wypełnia MZD 

 
 

WNIOSEK SPEŁNIA WYMOGI / NIE SPEŁNIA WYMOGÓW DO WYDANIA KARTY 
PARKINGOWEJ. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Potwierdzam odbiór karty parkingowej nr  ………… 

 

                                                                                            ……………………………………………… 
                                                                                                       (data i czytelny podpis Wnioskodawcy) 

  

…………………………………………. 
            (podpis osoby weryfikującej) 

            
 
 
          ……………………………………………… 
                       (podpis osoby zatwierdzającej) 
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