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Jerzy Gozdek
Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna
ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn
j.gozdek@fro.olsztyn.pl
tel. 696 092 122

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu
w Olsztynie
ul. Knosały 3/5 B, 10-015 Olsztyn

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 Ustawy
z dn. 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r.
poz. 782) proszę o udzielenie mi następujących informacji:









ile abonamentów mieszkańca na Strefę Płatnego Parkowania zostało wydanych w roku
2015? Proszę o podanie danych w podziale na sektory SPP oraz wyszczególnienie liczby
osób, które wykupiły abonament mieszkańca na jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć
i więcej pojazdów. Proszę o podanie największej liczby pojazdów, na które jedna osoba
wykupiła abonament mieszkańca w roku 2015.
ile miejsc parkingowych znajduje się na terenie poszczególnych sektorów SPP
ile kart abonamentowych dla pozostałych użytkowników Strefy Płatnego Parkowania
wydano w poszczególnych miesiącach 2015 roku? Proszę o podanie danych w podziale na
długość okresu ważności karty abonamentowej. Proszę o wyszczególnienie liczby kart
wykupionych na pojazdy zarejestrowane poza Olsztynem oraz kart bez numeru
rejestracyjnego.
ile abonamentów preferencyjnych na Strefę Płatnego Parkowania (zgodnie z § 10 ust. 5
Regulaminu SPP) było ważne w poszczególnych miesiącach 2015 r. Proszę o podanie
danych w podziale na poszczególne jednostki uprawnione do wykupienia abonamentów
preferencyjnych.
ile wyniosły roczne wpływy ze sprzedaży abonamentów mieszkańca, kart
abonamentowych dla pozostałych użytkowników oraz abonamentów preferencyjnych
w roku 2015?
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ile wyniosły roczne wpływy z opłat za parkowanie uiszczanych za pomocą parkomatów
w roku 2015?
ile wyniosły roczne wpływy z opłat za parkowanie uiszczanych za pomocą aplikacji
mobilnych w roku 2015?
ile wyniosły roczne wpływy z opłat dodatkowych pobieranych w przypadku nieuiszczenia
opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania w roku 2015?
ile wyniósł łączny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w roku 2015?

Jeśli ZDZiT nie gromadzi którychś z wymienionych informacji, proszę o wyszczególnienie tego
w odpowiedzi
Proszę o przekazanie mi wzmiankowanych informacji w formie dokumentów
elektronicznych
bądź
skanów
dokumentów
papierowych
na
adres
e-mail:
j.gozdek@fro.olsztyn.pl.

w imieniu Forum Rozwoju Olsztyna
Jerzy Gozdek

