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Ciechanów, dnia …………20…. r 

 
 

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

 

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

 

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

 
…………………………………………………… 

          ( nr telefonu) 

 
…………………………………………………… 

           (NIP) 

 
…………………………………………………… 

           (REGON) 

 
 

PREZYDENT MIASTA CIECHANÓW 

Plac Jana Pawła II 6 

06-400 Ciechanów 

Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania 

Infrastruktury Drogowej 

 

 

 

 

WNIOSEK 

 

o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Ciechanów. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres siedziby wnioskodawcy) 

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

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

wnosi o zgodę na korzystanie z przystanków zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta 

Ciechanów, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miejska Ciechanów, według wskazanych 

poniżej lokalizacji: 

 

Przystanek komunikacyjny Nr przystanku  Nazwa ulicy 

L.p. Nazwa przystanku 

    

    

    

    

    

    

    



Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

1. …………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Uzgodnienie będzie obowiązywało od………………. do……………….. 

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy: 

 

 

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

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem (-am) się z treścią 

klauzuli informacyjnej,            w tym z przysługującym prawie dostępu do treści moich 

danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, lecz 

niezbędne w celu realizacji sprawy. 

 

Ciechanów, dnia ……………………. r.         ..………………………………………………….. 

             (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

 

Na podstawie: 

1. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 

ze zm.); 

2. uchwały nr 479/XLVIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych w Ciechanowie, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Miejska Ciechanów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z 

tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2022r. poz. 1267). 


