
……………………………., dnia .................. 
 
 
Imię i nazwisko: 

………………………………………… 

Adres 

………………………………………… 

………………………………………… 

Nr telefonu 

………………………………………… 

Adres e-mail 

………………………………………… 

Gmina Wrocław  
Wydział Transportu 
ul. Gabrieli Zapolskiej 4;  
50-032 Wrocław  
 
za pośrednictwem 
 
MPK Sp. z o. o. 
ul. B.Prusa 75-79 
50-316 Wrocław 

 
 

Wniosek o udzielenie ulgi 
 

dot. wezwania do zapłaty nr ………………. z dnia………………….. 
 

Na podstawie § 5 ust. 1 i § 6 uchwały nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z 
dnia 18 marca 2010r.  w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 
lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do 
tego uprawnionych, 

 
wnoszę o: 

1) umorzenie w całości/w części, * 
2) rozłożenie na raty,* 
3) odroczenie terminu spłaty* 
 

należności z  wezwania do zapłaty ………………. z dnia………… na kwotę …………… 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

....................................................... 
          (własnoręczny podpis) 

Załączniki: 
 
 

 
Informujemy, że: 
Administratorem Państwa  danych jest: 
MPK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-316 przy ul. Bolesława Prusa 75-79 
e-mail: biuro@mpk.wroc.pl<mailto:biuro@mpk.wroc.pl> 
tel.: 71 32 50 800 
fax: 71 32 50 802 
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych : iod@mpk.wroc.pl 
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest rozpatrzenie wniesionej reklamacji i tylko w tym celu dane są 
zbierane. 
Dostęp do Państwa danych posiadają upoważnieni pracownicy MPK Sp. z o.o., są one przechowywane przez okres: 
10 lat, a po tym czasie trwale niszczone. 



Wnioskujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz 
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Zgoda na podanie  danych osobowych jest dobrowolna, lecz niezbędna w celu rozpatrzenia wniosku. 
 
 
 
 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę, na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością  moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o 
udzielenie ulgi dotyczącej należności wynikających z wezwania do zapłaty z tytułu przewozu osób (art.6 ust. 1 lit.a) 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.).) 
 

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

(imię i nazwisko, podpis ) 
 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę, na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością  moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do dochodzenia należności 
wynikających z wezwania do zapłaty z tytułu przewozu osób (art.6 ust. 1 lit.a) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r..) 
 
 

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

(imię i nazwisko, podpis ) 
 

 
 
 
 
Wyjaśnienie: 
* właściwe podkreślić  


