
 
 

INFORMACJE OGÓLNE 

Wydział Transportu miasta Nowy Jork (New York City Department of Transportation, NYCDOT) co roku wydaje pozwolenia 
na parkowanie dla organizacji i stowarzyszeń religijnych umożliwiające osobom duchownym parkowanie w wybranych 
oznakowanych obszarach objętych zakazem przez określony czas. 

 
O pozwolenie na parkowanie mogą ubiegać się osoby duchowne dowolnego wyznania należące do organizacji lub 
stowarzyszenia duchownego, które pracują co najmniej dwadzieścia godzin tygodniowo, odprawiając nabożeństwa  
w ramach tej organizacji lub stowarzyszenia. 

 
Jedno pozwolenie wystawione dla danego obiektu kultu religijnego obejmuje do trzech (3) numerów rejestracyjnych. 
Pozwolenie jest ważne przez jeden rok. Pakiet przedłużający zostanie przesłany pocztą dwa miesiące przed datą 
wygaśnięcia pozwolenia. 

 
  Proces składania wniosku  

 

Aby ubiegać się o pozwolenie na parkowanie, organizacja lub stowarzyszenie religijne, w której imieniu osoba duchowna 
odprawia nabożeństwa, składa wniosek w Dziale Wniosków i Obsługi Klienta (Permits & Customer Service) wraz z wymaganą 
dokumentacją uzupełniającą. Dokumentacja musi stwierdzać, że dany obiekt kultu ma status organizacji religijnej oraz że jest  
on wykorzystywany do odprawiania nabożeństw religijnych. Osoby duchowne, których numery rejestracyjne pojawią się na 
pozwoleniu, przesyłają dokumentację dotyczącą pojazdu oraz statusu osoby duchownej. Czas przetwarzania zatwierdzonego 
wniosku z kompletną dokumentacją uzupełniającą wynosi dziesięć dni roboczych. 

 
  Do wniosku należy załączyć kopie wymienionych poniżej dokumentów  

 

1. Świadectwo zarejestrowania organizacji wydane przez stan Nowy Jork lub pismo z Departamentu Skarbu Urzędu 
Skarbowego (Internal Revenue Service, IRS) stwierdzające zwolnienie obiektu kultu z opodatkowania zgodnie z ust. 
501c.(3). 

2. Akt własności lub umowa najmu potwierdzająca, że organizacja religijna wykorzystuje obiekt głównie jako miejsce spotkań 
religijnych; lub, jeżeli nie można odnaleźć aktu własności lub umowy najmu, potwierdzone notarialnie pismo od właściciela 
nieruchomości zaświadczające, że organizacja religijna posiada zezwolenie właściciela na użytkowanie budynku jako 
obiektu kultu religijnego. 

3. Pozwolenie na użytkowanie ze wskazaniem klasyfikacji nieruchomości do grupy użytkowania F-1(b) zgodnie z kodeksem 
budowlanym miasta Nowy Jork, a WYŁĄCZNIE w przypadku obiektów zbudowanych przed 1938 rokiem – potwierdzone 
notarialnie pismo na oficjalnym papierze listowym obiektu kultu wyszczególniające rok zbudowania obiektu wraz z numerami 
bloku i działki. 

4. Aktualne ważne prawo jazdy wszystkich osób duchownych, którym ma zostać przyznane pozwolenie. 

5. Aktualny dowód rejestracyjny pojazdu lub długoterminowa umowa najmu (jeśli dotyczy) każdego pojazdu, który ma być 
objęty pozwoleniem na parkowanie. 

6. Aktualna karta ubezpieczenia każdego pojazdu, który ma być objęty pozwoleniem na parkowanie. 

7. Zaświadczenie o statusie osoby duchownej wszystkich osób, które mają być przypisane do pozwolenia. Należy 
załączyć kopię świadectwa wyświęcenia z potwierdzonym notarialnie tłumaczeniem, jeżeli zaświadczenie jest  
w języku innym niż angielski. 

8. Należy załączyć potwierdzone notarialnie oświadczenie osoby duchownej, że pracuje ona na rzecz danej organizacji 
lub stowarzyszenia religijnego co najmniej dwadzieścia godzin tygodniowo. 

New York City Department of Transportation 

Pozwolenie na parkowanie dla osób duchownych 
Wniosek 



  Wniosek o pozwolenie na parkowanie dla osób duchownych  
Obiekt kultu: 

Nazwa organizacji religijnej __________________________________________________________________________________ 

Adres ___________________________________________________________________________________________________ 

Miasto ______________________________________ Stan _______________________ Kod pocztowy ____________________ 

Nr zwolnienia z opodatkowania ________________________________ Osoba kontaktowa _______________________________ 

Telefon _____________________________ Faks __________________________ E-mail ________________________________ 
 

UWAGA: Każdy kwalifikujący się obiekt kultu może otrzymać MAKSYMALNIE JEDNO POZWOLENIE NA PARKOWANIE 
obejmujące do trzech (3) numerów rejestracyjnych 

 

Dane ubezpieczenia 

POJAZD NR 1 Imię i nazwisko duchownego _________________________________ Adres ______________________________ 

Miejscowość:________________ Stan ___________ Kod pocztowy _______________ Telefon ________________ 

Numer rejestracyjny _______________ Stan ____________ Rocznik ________________ Marka ______________ 

POJAZD NR 2 Imię i nazwisko duchownego __________________________________ Adres ______________________________ 

Miejscowość:__________________ Stan ___________ Kod pocztowy ______________ Telefon _______________ 

Numer rejestracyjny _______________ Stan ____________ Rocznik ________________ Marka ______________ 

POJAZD NR 3 Imię i nazwisko duchownego ______________________________ Adres __________________________________ 

Miejscowość:________________ Stan ___________ Kod pocztowy __________________ Telefon ______________ 

Numer rejestracyjny _________________ Stan ____________ Rocznik ________________ Marka _____________ 

Do objęcia pozwoleniem kwalifikują się pojazdy należące do danej upoważnionej osoby duchownej lub obiektu kultu, a także 
zarejestrowane lub wynajęte i ubezpieczone w ich imieniu. Pojazdy zarejestrowane na osoby trzecie nie spełniają 
odpowiednich wymagań. Jeżeli na jednego właściciela zarejestrowano więcej niż jeden pojazd, wszystkie wezwania sądowe 
muszą być rozstrzygnięte zanim zostanie wydane roczne pozwolenie na parkowanie dla osób duchownych. 

UWAGA: Pozwolenia nie wydaje się pojazdom obciążonym zaległymi wezwaniami z Biura ds. Wykroczeń Parkingowych 
miasta Nowy Jork (NYC Parking Violations Bureau). 

 
  Przeczytać przed złożeniem podpisu  

Oświadczam, że wszystkie osoby duchowne objęte pozwoleniem na parkowanie w związku z niniejszym wnioskiem posiadają 
ważne prawo jazdy oraz że będą one używać pozwolenia podczas wykonywania obowiązków służbowych w obiekcie kultu 
wskazanym we wniosku, w zakładach pogrzebowych lub w szpitalach. 
Przyjmuję do wiadomości, że fałszywe oświadczenia związane z niniejszym wnioskiem będą skutkować cofnięciem 
zezwolenia na parkowanie, mogą także skutkować złożeniem oskarżenia, jeżeli Wydział Transportu miasta Nowy Jork uzna 
to za stosowne. 

 
Imię i nazwisko urzędnika   Stanowisko   
Podpis   Data   

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Wniosków i Obsługi Klienta NYC DOT 
30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor, Long Island City, NY 11101 

Telefon: 646-892-1428 TTY: 212-504-4115 

Przetłumaczone wersje tego dokumentu można uzyskać, dzwoniąc pod numer 311 lub na stronie nyc.gov/dot 


	Nazwa organizacji religijnej: 
	Adres: 
	Miasto: 
	Stan: 
	Kod pocztowy: 
	Nr zwolnienia z opodatkowania: 
	Osoba kontaktowa: 
	Telefon: 
	Faks: 
	Email: 
	POJAZD NR 1: 
	fill_11: 
	Adres_2: 
	fill_13: 
	Stan_2: 
	Kod pocztowy_2: 
	Telefon_2: 
	Numer rejestracyjny: 
	Stan_3: 
	Rocznik: 
	Marka: 
	POJAZD NR 2: 
	fill_21: 
	Adres_3: 
	fill_23: 
	Stan_4: 
	Kod pocztowy_3: 
	Telefon_3: 
	Numer rejestracyjny_2: 
	Stan_5: 
	Rocznik_2: 
	Marka_2: 
	POJAZD NR 3: 
	fill_31: 
	Adres_4: 
	fill_33: 
	Stan_6: 
	Kod pocztowy_4: 
	Telefon_4: 
	Numer rejestracyjny_3: 
	Stan_7: 
	Rocznik_3: 
	Marka_3: 
	fill_41: 
	Stanowisko: 
	Data: 


