Vilkår for erhvervelse af parkeringstilladelser
for beboere i Nykøbing Sj. Bymidte
Beboere med adresse i Nykøbing Sj. bymidte (se kort), som ikke kan etablere en parkeringsplads
på egen ejendom, kan erhverve en parkeringstilladelse.
Parkeringstilladelsen giver ret til at parkere uden tidsbegrænsning på en anvist offentlig tidsbegrænset parkeringsplads indenfor en afstand af maksimum 200 meter, hvor det er muligt.
De steder hvor parkeringstilladelsen gælder, er anført på tilladelsen.
Der er ingen garanti for, at der kan findes en ledig plads på den offentlige p-plads, hvortil parkeringstilladelsen gælder.
Ansøgeren skal have bopæl og være tilmeldt folkeregistret i en ejendom i Nykøbing Sj. bymidte.
Ansøgeren skal være registreret som ejer eller bruger af det køretøj, der søges en Parkeringstilladelse til.
Brugere af lejede/leasede firmabiler, som anvendes til privatkørsel, kan mod dokumentation i
form af leje/leasingkontrakt samt erklæring fra arbejdsgiver om, at ansøger er eneste bruger af
køretøjet sidestilles med ejere/brugere.
Køretøjet må maximalt have en totalvægt på 3.500 kg, og skal lovligt kunne benyttes til kørsel
til og fra bopæl.
Der kan kun erhverves en parkeringstilladelse for et køretøj pr. ejer/bruger og husstand.
Parkeringstilladelsen skal afleveres tilbage ved flytning eller ved afhændelse af bilen.
Parkeringstilladelsen er gyldig til 31. december i udstedelsesåret, uanset udstedelsestidspunktet, jf. dog pkt.7.
Prisen for en Parkeringstilladelse er den samme uanset udstedelsestidspunktet.
Ved udskiftning af bil eller andet forhold, der gør det nødvendigt at ændre parkeringstilladelsen
i løbet af året, kan en ny tilladelse erhverves mod aflevering af den gamle tilladelse. Der gives
ingen refusion og prisen er som pkt. 8.
For udstedelse af ny Parkeringstilladelse, f.eks. pga. bortkomst, tyveri eller lignende gives ingen refusion. Pris som pkt. 8.
For at kunne parkere på de under pkt. 1 beskrevne betingelser, skal tilladelsen være påklæbet
forruden nederst til venstre og skal tydeligt kunne læses udefra.
Ved misbrug kan licensen blive inddraget og fornyelse blive nægtet.
Foranstående vilkår træder i kraft d. 1. april 2004 og kan ændres for hvert nyt kalenderår.
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Vilkår for erhvervelse af parkeringstilladelser
for erhvervsdrivende i Nykøbing Sj. Bymidte
Virksomheder med adresse i Nykøbing Sj. bymidte (se kort), som ikke kan etablere en parkeringsplads på egen ejendom, kan erhverve en parkeringstilladelse.
Parkeringstilladelsen giver ret til at parkere uden tidsbegrænsning på en anvist offentlig tidsbegrænset parkeringsplads indenfor en afstand af maksimum 200 meter, hvor det er muligt.
De steder hvor parkeringstilladelsen gælder, er anført på tilladelsen.
Der er ingen garanti for, at der kan findes en ledig plads på den offentlige p-plads, hvortil parkeringstilladelsen gælder.
Virksomheden skal have adresse og virksomhedsdrift i Nykøbing Sj. bymidte.
Køretøjet/Køretøjerne skal være registreret i firmaets navn og være hjemmehørende indenfor
Nykøbing Sj. bymidte. Der kan max. erhverves 3 parkeringstilladelser til samme virksomhed. Der
skal erhverves en parkeringstilladelse for hvert enkelt køretøj.
Køretøjet/Køretøjerne skal være registreret på gule plader. Såfremt virksomheden kun har en
bil og denne anvendes både i arbejds- og privat øjemed, kan der erhverves en parkeringstilladelse, selvom bilen er på hvide plader.
Køretøjet må maximalt have en totalvægt på 3.500 kg, og skal lovligt kunne benyttes til kørsel
til og fra bopæl.
Parkeringstilladelsen skal afleveres tilbage ved flytning eller ved afhændelse af bilen.
Parkeringstilladelsen er gyldig til 31. december i udstedelsesåret, uanset udstedelsestidspunktet, jf. dog pkt.7.
Prisen for en Parkeringstilladelse er den samme uanset udstedelsestidspunktet.
Ved udskiftning af bil eller andet forhold, der gør det nødvendigt at ændre parkeringstilladelsen
i løbet af året, kan en ny tilladelse erhverves mod aflevering af den gamle tilladelse. Der gives
ingen refusion og prisen er som pkt. 8.
For udstedelse af ny Parkeringstilladelse, f.eks. pga. bortkomst, tyveri eller lignende gives ingen refusion. Pris som pkt. 8.
For at kunne parkere på de under pkt. 1 beskrevne betingelser, skal tilladelsen være påklæbet
forruden nederst til venstre og skal tydeligt kunne læses udefra.
Ved misbrug kan licensen blive inddraget og fornyelse blive nægtet.
Foranstående vilkår træder i kraft d. 1. april 2004 og kan ændres for hvert nyt kalenderår.
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