
Załącznik nr 2 
do Zarządzenia nr 120/2020 
Burmistrza Gminy Kozienice 

z dnia 10 sierpnia 2020r. 

Kozienice, …………………. 
…………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
 
…………………………………………………………………….. 
(adres rodzica/opiekuna prawnego) 
 
……………………………………………………………………. 
(nr telefonu kontaktowego) 
 

BURMISTRZ 
Gminy Kozienice 

 
 

W N I O S E K 
o zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka 

 
Występuję z wnioskiem o zwrot kosztów przewozu ucznia z niepełnosprawnością do szkoły, 
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania 
przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego samochodem osobowym/komunikacją 
publiczną* 
 
Dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku: 

1. Nazwisko i imię ucznia z niepełnosprawnością: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Adres zamieszkania ucznia z niepełnosprawnością (ulica, nr domu/mieszkania, kod, 
miejscowość): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Dziecko z niepełnosprawnością posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  
nr ………………………………… z dnia ……………… wydane przez ……………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
na okres …….…..…..…..……… z uwagi na …………………………………………………………………………………… 
 

4. Nazwa i adres przedszkola/szkoły/ośrodka, do której uczeń uczęszcza lub będzie uczęszczał*, 

dokładny adres: …………………………………………………………………………………….................................... 

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

klasa ……………………………..      rok szkolny ……………/...………… 
 

5. Nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego zapewniającego dowóz i opiekę …………….………… 
………………………………………………….……, dokładny adres zamieszkania ……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..
Nr dowodu osobistego rodzica/ opiekuna prawnego  ……………………………………………………………. 
wydany przez ………………………………………………............................................................................. 
 

6. Adres miejsca pracy rodzica/opiekuna prawnego (tylko gdy dowóz do placówki łączony jest z 
dojazdem do miejsca pracy)** …………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*niepotrzebne skreślić 

** informacja podawana przez rodziców/opiekunów prawnych, którzy łączą dowożenie dziecka z dojazdem do pracy 



7. Oświadczam, że do przewozu mojego dziecka z niepełnosprawnością korzystam/będę 

korzystać - rodzaj środka transportu: 

1) komunikacja publiczna1 – oświadczam, że dzienny koszt biletu dla dziecka wynosi: 
……….…… zł,  dla opiekuna wynosi …………… zł. 
2) samochód osobowy2 o poniższych parametrach: 

a) marka, model …………………………..……………………………………………….................................., 

b) rok produkcji …………………………………………………………………………………………………………….., 

c) numer rejestracyjny ……………………………………………………………………………………………….…., 

d) pojemność silnika …………………………………………………………………………………….……..……….., 

e) rodzaj paliwa: benzyna, olej napędowy, autogaz*, 
f) średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według 

danych producenta pojazdu ………………………………………………………………………………….…., 
 
Proszę wybrać jedną z poniższych opcji, celem zwrotu kosztów przewozu ucznia  
z niepełnosprawnością do przedszkola/szkoły/ośrodka 

 Trasa przewozu dziecka 
 
*) zaznaczyć właściwe wpisując 
TAK w odpowiednią rubrykę 

1 
miejsce zamieszkania - placówka oświatowa- 
miejsce zamieszkania i z powrotem 

* 

2 
miejsce zamieszkania - placówka oświatowa 
- miejsce pracy i z powrotem (jeżeli dowóz 
jest łączony z dojazdem do pracy) 

* 

 
 

8. Liczba kilometrów²  przewozu drogami publicznymi na trasie: 
a) miejsce zamieszkania – placówka oświatowa – miejsce zamieszkania i z powrotem wynosi 

……………….. km*, 
b) miejsce zamieszkania – placówka oświatowa – miejsce pracy i z powrotem wynosi 

………..…. km**. 
 

9. Liczba kilometrów²  drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego 
do miejsca pracy i z powrotem (bez dowozu dziecka do szkoły) wynosi ………… km 
(dziennie)** 

 
 
Dokumenty dołączone do wniosku:*** 
 Oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności; 
 Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół, przedszkoli 

i ośrodków specjalnych). 
 potwierdzenie danych o uczniu przez dyrektora placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza 

lub będzie uczęszczał oraz oświadczenie dyrektora placówki oświatowej o objęciu lub nieobjęciu 
ucznia kształceniem specjalnym na podstawie art.127 ustawy Prawo oświatowe. 

 Inne dokumenty: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*** dołączony do wniosku dokument zaznaczyć znakiem „x” 

Oświadczenie wnioskodawcy: 

                                                           
1 dotyczy dowozu środkami komunikacji publicznej/prywatnej 
2
 dotyczy dowozu prywatnym samochodem 

*niepotrzebne skreślić 

** informacja podawana przez rodziców/opiekunów prawnych, którzy łączą dowożenie dziecka z dojazdem do pracy 

 



1. Oświadczam, że …………………………………………………………….………..… posiada aktualne orzeczenia 
                                          (imię i nazwisko ucznia) 

o niepełnosprawności wydane przez ……...……………………………………………………………….…………  

 w dniu………………………….. o numerze ……………………..…………. , ważne do dnia ………………………… 
 

2. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. 
 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, 

udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach oraz wniosku w sprawie dowozu 

ucznia niepełnosprawnego do szkoły (ośrodka) lub przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)  dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu organizacji dowozu 

 

Dnia ……………...…     czytelny podpis wnioskodawcy  ………………………………..……… 

 
 

 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 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) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Kozienice 

Siedziba Administratora: Urząd Miejski, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice, tel. 48 611 71 06, 

iod@kozienice.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

pozytywnego rozpatrzenia wniosku. 

 

 


