
ZARZĄDZENIE Nr 1001Bll019

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania nalepki określającej rodzaj paliwa słutącego

do napędu pojazdu

Na podstawie art. 148 b ust. l i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.
U. z20l8 r. poz. 1990 ze zm.) zarządzam. co następuje:

§ l

l. Wprowadza się regulamin wydawania nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu
pojazdu, określonej w § 48 a ust. l i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury iBudownictwa z dnia
11 grudnia 2017 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic
rejestracyjnych (Dz. U. 2017 r., poz. 2355 u zm.)
2. Regulamin, o którym mowa w ust. l wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr l OO/B/20 19

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 26 czerwca 2019 roku

REGULAMIN WYDAWANIA NALEPKI

OKREŚLAJĄCEJ RODZAJ PALIW A SŁUŻĄCEGO DO NAPĘDU POJAZDU

I. Regulamin określa procedurę wydawania nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu

pojazdu.

2. O wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa można wnioskować, jeżeli pojazd napędzany jest

wodorem, energią elektryczną lub gazem ziemnym skroplonym lub ziemnym sprężonym (ale nie jest

pojazdem hybrydowym).

3. Zastosowane rozwiązania organizacyjne i procedury wynikają z:

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.),

- ustawy z dnia II stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1124 ze zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie

rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355

ze zm.)

4. Nalepkę określającą rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu wydaje wójt, burmistrz albo

prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu na

pisemny wniosek.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1124 ze zm.) o wydanie nalepki wskazującej na zasilanie pojazdu wodorem (H), lub

energią elektryczną (EE) wnioskuję właściciel pojazdu, w przypadku pojazdów zasilanych gazem

ziemnym (LNG, CNG) o nalepkę może wnioskować posiadacz pojazdu.

6. Wzór wniosku o wydanie nalepki określony jest w załączniku nr l do niniejszego regulaminu.

7. Do wniosku należy dołączyć ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu.

8. Nalepka wydawana jest w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

9. Nalepka wydawana jest bezpłatnie.

10. Nalepkę należy umieścić wewnątrz pojazdu, w prawym dolnym rogu przedniej szyby obok nalepki

kontrolnej. W przypadku pojazdu konstrukcyjnie nieposiadającego szyby przedniej nalepkę, umieszcza

się z przodu pojazdu na nadwoziu po jego prawej stronie, zgodnie z § 48 a ust 3 rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania

pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 ze zm.).



11.W sprawach nieuregulowanych zarządzeniem mają zastosowanie przepisy Kodeks cywilny oraz inne
przepisy obowiązującego prawa.
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Załącznik nr 1
do regulaminu wydawania nalepki
określającej rodzaj paliwa służącego
do napędu pojazdu

Serock, dnia , ,

Urząd Miasta iGminy w Serceku
Rynek 21,05-140 Serock

Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa

Dane właściciela I posiadacza pojazdu: Dane współwłaściciela pojazdu:

(imię inazwisko lub nazwa firmy oraz adres. pod którym
właściciel zamieszkuje lub adres siedziby firmy)

(imię i nazwisko lub nazwafirmy oraz adres. pod którym
współwłaściciel zamieszkuje)

Wnoszę o wydanie dla pojazdu:

MARKA, MODEL; .......................................................................................................•.

RODZAJ POJAZDU; ", .. , , .

NUMER REJESTRACYJNY: , .

nalepki oznaczającej rodzaj paliwa wykorzystywanego do napędu: (właściwe zaznaczyć X)

D H (wod6r) D LNG (gaz ziemny skroplony)

D EE (energia elektryczna) D CNO (gaz ziemny sprężony)

podpis(y} wnioskodawcy/rów)

Potwierdzam odbiór nalepki (nr seryjny) , w dniu .

podpis
Uwagi:

L Zgodnie z usta~ z dnia II sty=,a 2018 r Q etektromobtlności I paliwach allcrnalyWnych. o wydanie nalepki wskazujęcej na wdanie pojazdu
wodorem (H) lub energię elcktryczn, (fE) wnioskuje \\ laśclc,el pojazdu; w przypadku pojazdów zasilanych pum ziemnym (LNO. CNO) o ollepkę
może wnioskować posiadacz. pojazdu.

2. Podczas składania wniosku należy okazać:
dowód rejestracyjny samochodu:



• dokument tmsamości;
• ośWiadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania f zameldowania

3. Nalepkę nalety umieścić wewnątrz pojazdu, w prawym dolnym rogu przedniej szyby obok nalepki kontrolnej. W plZ)'p8dku pojazdu konstrukcyjnie
nieposiadąjącego szyby przedniej nalepkę, umieszcza się z przodu pojazdu na nadwoziu po jego prawej stronie, zgodnie z §48a ust. 3 rozporządzenia
Ministra Inlhlstrulcturyz dnia 11grudnia 20 17 r. zmieniającego rozpon.ądzcnie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic
rejestracyjnych (Oz. U. z 2017 r. paz. 235S ze zm.).

Klauzuhllaformacńua dla WDIO$kodawt6w
I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta iGminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą.się Pailstwo skontaktować poprzez adres c-mail: iod@scrock.pl wszystkich

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust I pkt. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony .osób fizycznych w związku z paetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 9S/461WE, \j. jest lo niezbędne do wykonania obowiązku ciątęcego na Administratorze.
Dane te są prmwarzane w celu realizacji ustawowych zadail Burmistrza na podstawie USlawy z dnia II stycznia 2018
o e1ektromobilm)Ścii paliwach alternatywnych (Oz. U z 2018 r., paz. 317), wyłącznie w celach wyraźnie w niej wskazanych. Państwa dane osobowe
mogą być przekazywane innym organom publicznym ipodmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane: przez okres wynikający z obowiljZUjącychprzepisów prawa, w szczególności
z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

S. Posiadaj!!Państwo prawo do ządaela od Administratora danych:
D dostWUdo swoich danych osobowych,
D sprostowania danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
O opaniczenia przetwarzania danych.
o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

6. Podanie danych osobowych, jest obowi_owe: w przypadku nie podania danych osobowych konsekwencją będzie brak m02.liWOŚCirealiZilCjicelu
określonego w pkt 3.

7. Mają Państwo rownie.t prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. w przypadku gdy przelWllrZllniedanych
osobowyChnaruszyłoby przepisy ogólnego rozpol'Zlldzeniao ochronie danych osobowych.

Al ~.' skI
podpis
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