WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WJAZD POJAZDÓW
O TONAŻU WIĘKSZYM OD 2,5 T, 3,5 T, 5 T, 10 T W ULICE,
WD-W- 13 W KTÓRYCH JEST ZAKAZ WJAZDU POJAZDÓW O RZECZYWISTEJ
MASIE CAŁKOWITEJ PONAD 2,5 T, 3,5 T, 5 T, 10 T

Opłata skarbowa
- nie pobiera się

Ostrołęka, dnia .....................................
Wnioskodawca:
....................................................
Imię i nazwisko lub nazwa firmy

...................................................
……………………...................

PREZYDENT MIASTA
OSTROŁĘKI

Adres zamieszkania lub siedziby, NIP (REGON)

telefon …...................................
Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zmianami) zwracam się o wydanie zezwolenia na wjazd
pojazdów o tonażu większym niż 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t * w ulice, w których jest zakaz wjazdu
pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t *.
Wjazd pojazdów w ulice:
.....................................................................................................................................................…...
w celu …............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
miejsce postoju …..............................................................................................................................
na czas określony tj. w terminie .......................................................................................................
….....................................................................................................(okres nie dłuższy niż 12 m-cy).
Dane pojazdu:
Marka i typ …........................……………………………………………………………………...
numer rejestracyjny....................…………………………………………………………………....
tonaż ..………………………………………………………………………………………………
W przypadku większej liczby pojazdów należy do wniosku dołączyć wykaz pojazdów w wersji
papierowej oraz edytowalnej wersji elektronicznej na adres: wydzialdrog@um.ostroleka.pl
Zezwolenie odbiorę: osobiście/ proszę przesłać na adres wskazany we wniosku.*

.............................................................
(podpis wnioskodawcy)
*niepotrzebne skreślić

WD-W-13 (4)

Wydanie zezwolenia na wjazd pojazdów o tonażu większym od 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t, w ulice, w których jest
zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t.
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ZAŁĄCZNIKI:
1. Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu wskazanego we wniosku. W przypadku pojazdu
stanowiącego przedmiot leasingu należy dodatkowo dołączyć upoważnienie
leasingodawcy do korzystania z pojazdu. Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną
na adres: wydzialdrog@um.ostroleka.pl
2. Wykaz pojazdów (w przypadku większej liczby pojazdów, na które składany jest wniosek
o wydanie zezwolenia) – wersja papierowa oraz wersja elektroniczna edytowalna.

UWAGI KOŃCOWE:
1. Wydawane zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej - tabela część III poz. 44 pkt 2 ppkt 10
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze
zmianami).

WD-W-13 (4)

Wydanie zezwolenia na wjazd pojazdów o tonażu większym od 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t, w ulice, w których jest
zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t.
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