SOLICITUDE: TARXETA ZONA PEONIL
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:

NIF/NIE:

ENDEREZO:
PROVINCIA:

CONCELLO:
CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Autorízolle ao Concello de Lugo para que me informe mediante SMS ou correo electrónico do estado desta
solicitude así como doutro tipo de avisos relacionados que me poidan resultar de interese.
DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (no caso de actuar por medio de representante)
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:
TELÉFONO:

NIF/NIE:
CORREO ELECTRÓNICO:

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN:

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
ENDEREZO:

PROVINCIA:

CONCELLO:

CÓDIGO POSTAL:

ENDEREZO DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA:

SOLICITA

TARXETA PARA ZONA PEONIL
(risque cun X a que se solicita)
RESIDENTE

Con praza de garaxe na zona peonil

Sen praza de garaxe na zona peonil

USUARIO/A DE PRAZA DE GARAXE NA RÚA: _____________________________________________
COMERCIANTE NA RÚA: ________________________________________________________________
POR CAMBIO DO VEHÍCULO: ____________________________________________________________

Xúntase a documentación correspondente ao(s) vehículo ou vehículo(s):
Marca___________________Modelo____________________Matrícula ______________
Marca___________________Modelo____________________Matrícula ______________
Marca___________________Modelo____________________Matrícula ______________
SOLICITA TARXETA ELECTRÓNICA:

SI

NON

NOTA: por favor, vexa no dorso deste impreso a documentación que deberá achegar con esta solicitude.
Lugo, ______ de_______________de_____
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento
serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos
na lei indicada, comunicándollo a este Concello.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ DE ACHEGAR

RESIDENTES
RESIDENTES CON PRAZA DE GARAXE NA ZONA PEONIL:

•
•
•

Fotocopia do DNI
Fotocopia compulsada do permiso de circulación do vehículo
Documentación que acredite a titularidade ou arrendo da praza de garaxe.

RESIDENTES SEN PRAZA DE GARAXE NA ZONA PEONIL:

•
•

Fotocopia do DNI
Fotocopia compulsada do permiso de circulación do vehículo.

Nestes dous casos (RESIDENTES), o enderezo que figure no DNI e no permiso de circulación haberá
de coincidir co enderezo no que figura empadroada/o e co lugar para o que solicita a tarxeta que
autoriza o acceso á zona peonil.

USUARIAS/OS DA ZONA PEONIL

•
•
•

Fotocopia do DNI
Fotocopia compulsada do permiso de circulación do vehículo
Documentación que acredite a titularidade ou arrendo da praza de garaxe.

O enderezo que conste na documentación anterior NON ten por que ser coincidente coa zona
peonil onde ten a praza de garaxe como usuario.
COMERCIANTES

•
•
•

Fotocopia do DNI
Fotocopia compulsada do permiso de circulación do vehículo
Documentación que acredite ter negocio na zona peonil.

CAMBIO DE VEHÍCULO

•

Permiso de circulación do novo vehículo.

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento
serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos
na lei indicada, comunicándollo a este Concello.

