
Płock, dnia............. 201... r. 

….............................................................. 
 ( nazwa przedsiębiorcy ) 

…....................................................................................... 
 ( adres przedsiębiorcy) 

…....................................................................................... 
 (adres do korespondencji ) 

…....................................................................................... 
 ( nr telefonu ) 

…....................................................................................... 
 ( NIP ) 

…....................................................................................... 
 ( REGON ) 

URZĄD MIASTA PŁOCKA 
Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii 
Ruchu Drogowego 
pl. Stary Rynek 1 
09-400 Płock 

 
 
 

WNIOSEK 
 

o uzgodnienie zasad, warunków i podpisanie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na 

terenie miasta Płocka. 

…........................................................................................................................................................ 

( nazwa i adres siedziby wnioskodawcy ) 

…................................................................................................................................................................................................................... 

wnosi o udostępnienie oraz podpisanie umowy na korzystanie z przystanków zlokalizowanych w granicach 

administracyjnych miasta Płocka, zarządzanych przez Gminę – Miasto Płock, według wskazanych poniżej 

lokalizacji: 

Przystanek komunikacyjny Nr 
przystanku 

Nazwa ulicy Ilość 
zatrzymań od 
pon.- piątku 

Ilość 
zatrzymań 
w sobotę 

Ilość 
zatrzymań 
w niedzielę L.p. Nazwa przystanku 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

       

       

       

 
 Oświadczamy, że: 
1. we wniosku podaliśmy liczbę zatrzymań autobusów na przystankach komunikacyjnych wynikającą z 

rozkładu jazdy; 

2. akceptujemy warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych określone w załączniku nr 3 

Uchwały Rady Miasta Płocka nr 136/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 roku 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

1. ........................................................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................................................ 

4. ........................................................................................................................................................................ 

5. ........................................................................................................................................................................ 

6. ........................................................................................................................................................................ 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy : 

 
         …............................................... 
                  ( data, podpis i pieczęć ) 
 
 
 
 
 
 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych „RODO”) informujemy, że: 
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1; 

2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu; 
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu uzgodnienie zasad, warunków i podpisanie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na 

terenie miasta Płocka zgodnie z przepisami art. 15 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym; 
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres wieczysty; 

6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwa-

rzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych; 

7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku. 


