
Załącznik nr 2 do Regulaminu

MIEJSKIE CENTRUM INTEGRACJI TRANSPORTU JAWORZNO

PARKING PŁATNY NIESTRZEŻONY 

KARTA PARKINGOWA MCIT

1. Karta  Parkingowa  MCIT  (zwana  dalej  Kartą  Parkingową) stanowi  własność
Zarządcy.

2. Karta Parkingowa MCIT uprawnia do wjazdu i wyjazdu z Parkingu, o którym mowa
w §1 ust. 1 Regulaminu bez konieczności poboru biletu i ponoszenia opłat za postój
pojazdu.

3. Zarządca  wydaje  Kartę  Parkingową MCIT wyłącznie  na podstawie  kompletnego
wniosku. Wzór wniosku określa niniejszy załącznik.

4. Wnioskodawca  może  w  ramach  jednego  wniosku  wystąpić  tylko  o  jedną  Kartę
Parkingową MCIT.

5. Karta Parkingowa MCIT jest wydawana na czas określony.
6. Przedłużenie terminu ważności Karty Parkingowej MCIT odbywa się na podstawie

osobnego wniosku złożonego przed upływem aktualnego terminu ważności.
7. Wnioskodawca  ma  obowiązek  niezwłocznie  zgłosić  Zarządcy  utratę  bądź

zniszczenie Karty Parkingowej MCIT. 
8. Za wydanie Karty Parkingowej MCIT Zarządca pobiera kaucję, a w przypadku jej

zgubienia  bądź  zniszczenia  Zarządca  ma  prawo  nałożyć  opłatę  dodatkową.
Wysokość  kaucji  i  opłaty  dodatkowej  określa  Cennik  (załącznik  nr  1
do Regulaminu). 

9. Zarządcy przysługuje prawo do odmowy wydania Karty Parkingowej MCIT, bądź
wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku.

10.O wydanie Karty Parkingowej MCIT mogą się ubiegać przedsiębiorcy posiadający
licencję  na wykonywanie  krajowego transportu  drogowego w zakresie przewozu
osób taksówką.

11. Zarządcy  przysługuje  prawo  do  anulowania  i  zażądania  zwrotu  wydanej  Karty
Parkingowej MCIT w przypadku:
a) wykorzystania Karty przez osobę nieupoważnioną;
b) naruszenia zasad postoju taksówek, określonych w Regulaminie;
c) upływu ważności licencji, o której mowa w pkt. 10.

12.W przypadku braku zwrotu Karty Parkingowej MCIT, w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania wezwania, zostanie naliczona opłata dodatkowa jak za zagubioną lub
zniszczoną kartę.

13.Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
a) kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie

przewozu  osób  taksówką,  jeżeli  Wnioskodawcą  jest  osoba,  o  której  mowa
w pkt. 10; 

b) potwierdzenie  wniesienia  kaucji  za  wydanie  Karty  Parkingowej  MCIT  jeżeli
Wnioskodawca  składa  wniosek  o  wydanie  Karty  Parkingowej  MCIT  po  raz
pierwszy.



Nr wniosku:         /20    
(wypełnia MZDiM w Jaworznie)

Jaworzno, dnia

WNIOSEK O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ MCIT

Miejski Zarząd Dróg i Mostów

w Jaworznie

I. Dane Wnioskodawcy
1. Imię 2. Nazwisko 3. Numer telefonu 4. PESEL

I.1 Adres zamieszkania
5 Ulica 6. Nr domu 7. Nr lokalu 8. Kod pocztowy 9. Miejscowość

II. Dane firmy
10. Nazwa firmy 11. NIP

12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu 15. Kod pocztowy 16. Miejscowość

17. Nr licencji * 18. Data ważności licencji * 19. Nr rejestracyjny pojazdu

□  Proszę o wydanie Karty Parkingowej MCIT 
□  Proszę o przedłużenie terminu ważności Karty Parkingowej MCIT nr …......

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z postanowieniami Regulaminu parkingu płatnego,
niestrzeżonego przy Miejskim Centrum Integracji Transportu Jaworzno.

…................................................
czytelny podpis Wnioskodawcy

Oświadczam,  że  zostałem  poinformowany  o  maksymalnej  dopuszczalnej  wysokości
pojazdu (taksówki) wynoszącej 1,90 m i zobowiązuję się do przestrzegania powyższych
wytycznych.

…................................................
czytelny podpis Wnioskodawcy

Załączniki:
□  potwierdzenie wniesienia kaucji za wydanie Karty Parkingowej MCIT*
□  kserokopia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 
przewozu osób taksówką**

* w przypadku wniosku o wydanie Karty Parkingowej MCIT po raz pierwszy
** jeżeli Wnioskodawca prowadzi działalność  gospodarczą i posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego 
w zakresie przewozu osób taksówką

Jaworzno, dnia ….......................

Potwierdzam odbiór Karty Parkingowej MCIT.
…................................................

czytelny podpis Wnioskodawcy



III. Karta Parkingowa MCIT (wypełnia MZDiM w Jaworznie) Nr wniosku:         /20    

20. Wniosek rozpatrzono □  pozytywnie

□  negatywnie

22. Nr wydanej karty MCIT

23. Data ważności karty MCIT

21. Uwagi 24. Zatwierdził

25. Zwrot karty □  nieuszkodzona

□  uszkodzona

□  zagubiona /
    skradziona

26. Data zwrotu karty

27. Zatwierdził

Kaucję za wydanie Karty Parkingowej MCIT należy wnieść gotówką w kasie 
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, bądź przelewem na konto bankowe:

Bank: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Nr rachunku: 07 1030 1159 0000 0000 9206 3038 
Tytuł przelewu: „PESEL - Kaucja Karta Parkingowa MCIT”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest  Miejski  Zarząd Dróg i  Mostów z siedzibą w Jaworznie,
ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@mzdim.jaworzno.pl
3. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne,a po tym czasie mogą być przetwarzane

przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wniosku o wydanie Karty Parkingowej

MCIT.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich

danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  a  także  prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

mailto:iodo@mzdim.jaworzno.pl

