
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 133/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 19.12.2022 r. 

Manowo, …….………………………………………      
 
                                                   
Wójt Gminy Manowo 
Ul. Szkolna 2 
76-015 Manowo 

 
    

WNIOSEK 
o zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub 

ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, własnym środkiem transportu lub środkiem 
transportu podmiotu trzeciego 

 
Wnioskuję o zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły 
lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, własnym środkiem transportu/transportem podmiotu 
trzeciego w roku szkolnym ………………………………  
 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA/UCZNIA: 

 

1. Imię i Nazwisko:……………………………………………………….……………………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………..……………………………… 

3. Data urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………… 

4. Nazwa i adres placówki oświatowej, do której dziecko będzie uczęszczać:       

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

II. DANE WNIOSKODAWCY: 
 

1. Imię i Nazwisko: .................................................................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania: ............................................................................................................................................................ 

3. Numer telefonu: ..................................................................................................................................................................... 

4. Adres miejsca pracy wnioskodawcy ………………………………………………………………………………………… 

5. Odległość: 

a) liczba km najkrótszej trasy drogami publicznymi z domu do szkoły/przedszkola w jedną stronę:

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

b) liczba km najkrótszej trasy drogami publicznymi ze szkoły/przedszkola do pracy w jedną 

stronę: ...................................................................................................................................................................................... 

c) Liczba km najkrótszej trasy drogami publicznymi z domu do pracy w jedną stronę: ........................... 

6. Dowóz własnym środkiem transportu     □                   Dowóz zlecony innemu podmiotowi     □ 



7. Dane pojazdu, którym dziecko/uczeń będzie dowożony: 

1 Marka   

2 Model   

3 Nr rejestracyjny  

4 Rok produkcji  

5 Pojemność skokowa silnika (cm³) cm³ 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY: 

1. Zobowiązuję się do zorganizowania dowozu ucznia/dziecka* do przedszkola/ szkoły/ 

/ośrodka/placówki oświatowej* we własnym zakresie oraz biorę na siebie pełną 

odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły/przedszkola/ośrodka*. 

2. Oświadczam, że dowóz dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły/ośrodka /placówki 

oświatowej* będzie realizowany transportem………………..…. w drodze powierzenia przez 

wnioskodawcę wykonywania transportu i opieki w trakcie przewozu innemu 

podmiotowi.* 

3. Oświadczam, iż jestem właścicielem/współwłaścicielem/posiadaczem z innego tytułu 

prawnego samochodu osobowego marki ………………………………………o nr rejestracyjnym 

………………….. i posiadam zgodę właściciela/współwłaściciela do korzystania ww. 

samochodu w celu zapewnienia dowożenia dziecka/ ucznia. 

4. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym                   

i zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Wójta Gminy Manowo    

w przypadku jakichkolwiek zmian. 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

………………………………………………..……………………………. 

Podpis wnioskodawcy 

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-
pedagogicznej  

2. Zaświadczenie z placówki oświatowej o realizowaniu nauki w danej placówce. 
3. Oświadczenie rodzica zapewniającego dowóz dziecka niepełnosprawnego stanowiący załącznik nr 

3 do Zarządzenia nr 133/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 19.12.2022 r. 

4. Dowód rejestracyjny samochodu – do wglądu.  



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO  
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Manowo reprezentowany 
przez Wójta Gminy Manowo, adres: 76-015 Manowo, ul. Szkolna 2 tel. 943183220, fax 
943183289, email:urzad@manowo.pl ;  
2) Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych: dane kontaktowe do inspektora 
ochrony danych osobowych:  iod@manowo.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku/podopiecznemu 
bezpłatnego transportu na podstawie art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4, art.39 a ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe;  
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej;  
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat przez Gminę Manowo zgodnie 
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów zakładowych;  
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania 
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan 

zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

niezrealizowanie wniosku o dowóz niepełnosprawnego dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego lub wniosku o zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego 

dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. W zakresie Pani/Pana 

numeru telefonu podanie danych jest dobrowolne, ale istotne w celu ułatwienia kontaktu. 

 

                                                                                             

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

                  (miejscowość i data)                                                                                                               (podpis wnioskodawcy) 

 

 


