Zarządzenie Nr 8/ 2020
Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
z dnia 23 marca 2020 roku

w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów Gdańskiego Zarządu Dróg i
Zieleni w okresie stanu epidemii
Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w
sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491),

zarządza się co następuje:
§1
1. Ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (GZDiZ).
2. Korespondencja może być składana do GZDiZ poprzez:
- pocztę e-mail na adres info@gzdiz.gda.pl
- pocztę tradycyjną
- wrzutnię w siedzibie GZDiZ przy ul. Partyzantów 36, główne wejście do budynku.
§2
1. W celu uzyskania kart dotyczących Strefy Płatnego Parkowania, w związku z § 1,
do odwołania wymaga się złożenia wszystkich dokumentów w formie kserokopii bądź skanów
wymienionych w § 5 ust. 3, § 6 ust. 2, § 8 ust. 19 uchwały Nr XXXII/680/12 Rady Miasta
Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach
publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za postój pojazdów
samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat (Dz. Urz. Woj. Pm. Z
2019 r. poz. 3802).
2. Do odwołania odstępuje się od obowiązku przedstawiania oryginałów dokumentów, o których
mowa w § 5 ust. 3, § 6 ust. 2, § 8 ust. 19 ww. uchwały, do wglądu pracownika GZDiZ.
3. Złożone kserokopie oraz skany dokumentów wymienionych w § 5 ust. 3, § 6 ust. 2, § 8 ust. 19
ww. uchwały jako oryginały (do wglądu) po zweryfikowaniu ich zgodności zostaną
natychmiastowo trwale zniszczone przez pracownika GZDiZ.
4. Wystawione karty, o których mowa w ust. 1, będą wysyłane do wnioskodawcy pocztą na adres
podany we wniosku.
§3
1. W celu uzyskania identyfikatorów długoterminowych obowiązujących w Strefie Ograniczonej
Dostępności, w związku z § 1, do odwołania wymaga się złożenia wszystkich dokumentów w
formie kserokopii bądź skanów wymienionych w ust. 16 Załącznika do Zarządzenia Nr 771/19
Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
wydawania i użytkowania Identyfikatorów GM uprawniających do wjazdu do strefy
ograniczonej dostępności na obszarze Głównego Miasta.
2. Do odwołania odstępuje się od obowiązku przedstawiania oryginałów dokumentów, o których
mowa w ust. 16 Załącznika do ww. zarządzenia, do wglądu pracownika GZDiZ.
3. Złożone kserokopie oraz skany dokumentów wymienionych w ust. 16 Załącznika do ww.
zarządzenia jako oryginały (do wglądu) po zweryfikowaniu ich zgodności zostaną
natychmiastowo trwale zniszczone przez pracownika GZDiZ.
4. Wystawione identyfikatory, o których mowa w ust. 1, będą wysyłane do wnioskodawcy pocztą
na adres podany we wniosku.

§4
Identyfikatory krótkoterminowe obowiązujące w Strefie Ograniczonej Dostępności, o których
mowa w ust. 26 i 29 Załącznika do Zarządzenia Nr 771/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia
20 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydawania i użytkowania Identyfikatorów GM
uprawniających do wjazdu do strefy ograniczonej dostępności na obszarze Głównego Miasta,
do odwołania wydawane będą wyłącznie przez kontrolerów GZDiZ w terenie od poniedziałku
do piątku z wyłączeniem świąt w godzinach od 9.00 do 16.00.
§5
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
oraz wywieszeniu w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Partyzantów 36.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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