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Numer sprawy DT-IV.8071…………………........

Dane Wnioskodawcy						Data wpływu:
(nazwa, adres, ewent. pieczęć firmy)

..........................................................

..........................................................

Tel. kontaktowy: 	..........................................................

Adres e-mail: 	..........................................................


                  Marszałek Województwa Wielkopolskiego

WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy na rok 2022 określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich na warunkach wynikających z umowy oraz z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 295 ze zm.) zwanej dalej Ustawą.

W załączeniu przedkładam wymagane dokumenty: 

	Oświadczenie /załącznik nr 1 do wniosku/;
	Kopia zezwolenia/ń (nie wypisów) na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym osób wraz z obowiązującym/i rozkładem/ami jazdy; w  przypadku, gdy była zawarta umowa w roku 2021, a treść załącznika nr 2 do ww. umowy jest aktualna, wystarczy dołączyć zestawienie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w formie tabelarycznej wzorowanej na ww. zał. nr 2 do umowy;
	Cenniki biletów lub taryfikator biletów jednorazowych i miesięcznych w rozbiciu na ulgi ustawowe;  
	Numer NIP _________________________________
	Numer REGON ______________________________
	Numer PESEL (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) ______________________________
	Kopia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;
	Wykaz pojazdów uwzględniających markę, numer rejestracyjny oraz liczbę miejsc 
z podziałem na miejsca siedzące i stojące;
	Wykaz kas rejestrujących wraz z modelem, numerami fabrycznymi, datą instalacji i ostatniego przeglądu okresowego, numerami unikatowymi nadanymi przez Urząd Skarbowy;
	Informacja o numerze rachunku bankowego przewoźnika, na który mają być przekazywane należne kwoty dopłat;
	Informacja przedstawiająca szacunkową przewidywaną w skali roku wartość dopłat do biletów ulgowych.

Wszystkie dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu ubiegającego się o podpisanie umowy.
(na żądanie oryginały wszystkich dokumentów do wglądu) 
















........................ data..................      .........................     ........................
            (miejscowość)                                                                        imię i nazwisko wnioskodawcy          podpis wnioskodawcy
                                                                                                                     (pieczęć firmy) 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:
	Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
	zawarcia i realizacji postanowień umowy, określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach regularnej komunikacji autobusowe; 
	archiwizacji na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

	Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
	W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, lub elektronicznie poprzez skrytkę elektroniczną ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. 
	Podanie danych osobowych charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia 
i zrealizowania umowy dotyczącej przekazywania Przewoźnikowi wykonującemu krajowe autobusowe przewozy pasażerskie dopłat do tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg. Podanie danych jest w szczególności niezbędne do otrzymania przez Panią/Pana na podstawie umowy dopłat do tych przewozów według zasad określonych w art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 295). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak rozpatrzenia Państwa sprawy
	Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora danych na podstawie zawartych umów dotyczących:
	serwisu i wsparcia systemów informatycznych;

utylizacji dokumentacji niearchiwalnej;
przekazywania przesyłek pocztowych. 
	Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji. 











 

Załącznik nr 1 do wniosku

OŚWIADCZENIE


W związku z ubieganiem się przez przewoźnika o dotację na dopłaty do stosowanych ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich wynikających 
z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 295 ze zm.) oświadczam, że:
         
	Honoruję ulgi wymienione w art. 2 ust 1-7, art. 4 ust. 1–3 oraz ust. 4 pkt.1 i ust. 5, art. 5, art. 5a w zw. z art. 5 ust. 1 Ustawy oraz w art. 16 ust. 3-5 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. 
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1656) oraz art. 12 ust. 1 i 1a , art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1858) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1820)
	Dokonuję sprzedaży biletów przy użyciu kas rejestrujących, posiadających pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych.

Nie pobieram od innych województw dotacji do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach autobusowych na liniach rozliczanych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.
Nie rozliczam dopłat do realizowanych przewozów pasażerskich w ramach komunikacji miejskiej oraz w ramach kursów wykonywanych na liniach regularnych specjalnych (niepublicznych).
Nie pobieram dopłat do linii komunikacyjnych, które zostały objęte refundacją w związku z realizacją przewozów o charakterze użyteczności publicznej.
Rozliczane bilety miesięczne szkolne nabywane zgodnie z zawartą umową dot. dowozu dzieci do szkoły w ramach przewozów regularnych zawartą na zakup biletów przez gminę lub jednostkę przez nią upoważnioną odbywa się w trybie art. 5a Ustawy z dnia 
20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 295 ze zm.)*





........................ data ..................       ...........................     ........................
            (miejscowość)                                                                        imię i nazwisko wnioskodawcy               podpis wnioskodawcy
                                                                                                                     (pieczęć firmy) 




* jeśli dotyczy

