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WNIOSEK DLA NOWYCH PRZEWOŹNIKÓW O UZGODNIENIE ZASAD KORZYSTANIA 

Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB 

ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA BIERUŃ  
 
Proszę wypełnić drukowanymi literami Bieruń, dnia  -  - 
  
1. Oznaczenie przedsiębiorcy:  
 

 
Imię i nazwisko przedsiębiorcy*  

 
Nazwa przedsiębiorstwa  

 
 

Nazwa przedsiębiorstwa  
 

 
NIP REGON KRS**  

 

 
Adres e- mail 

 

2. Siedziba przedsiębiorcy (adres): 
 

                                -     
Miejscowość                             Kod pocztowy 

                                     
Ulica                         Numer domu  Numer lokalu 

                                     

                                     
Numer telefonu 

 

 
Do wniosku dołączam:  
1. Projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki komunikacyjne, czasy przejazdów i odjazdów oraz długość linii 

podaną w kilometrach i odległość między przystankami na terenie gminy Bieruń.  
2. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie gminy Bieruń.  
3. Kserokopię licencji.  
4. Kserokopię zezwolenia/zaświadczenia – należy dostarczyć w ciągu trzech miesięcy od daty uzgodnienia zasad 

korzystania z przystanków komunikacyjnych. 
 

 

…………………………… …………………………………..  
miejscowość i data podpis 

 
*dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą  

** nie dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 
 
 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 



 
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl). Przetwarzanie danych 
jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa tj. wydanie uzgodnienia zasad korzystania                     
z przystanków na których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bieruń. Podstawa prawna: art. 32 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  o publicznym 
transporcie zbiorowym. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie 
wskazanym przepisami prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.               
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są 
przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo 
skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne  z przepisami prawa. 

 


