
Piotrków Tryb., dnia ........................
Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o. o.
ul. Krakowskie Przedmieście 73
97-300 Piotrków Tryb.

WNIOSEK O WYDANIE KARTY MIEJSKIEJ
IMIENNEJ (NORMALNEJ, ULGOWEJ, BEZPŁATNEJ), NA OKAZICIELA, NOWEJ*

imię/imiona

nazwisko

adres zamieszkania

ulica

nr domu        nr lokalu       miejscowość                                                                          kod pocztowy

PESEL

Oświadczam,  że jestem uprawniony/a  do przejazdów normalnych,  ulgowych,  bezpłatnych* zgodnie z wykazem na
odwrocie według kodu**, co potwierdzam załączoną kserokopią odpowiedniego dokumentu. 

1. Wraz z wnioskiem o wydanie Karty Miejskiej należy wpłacić kaucję za jej wydanie.
2. Kartę Miejską należy odebrać w punkcie składania wniosku w godzinach otwarcia. Za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia i

składa oraz odbiera Kartę rodzic lub opiekun prawny dziecka.
3. W przypadku składania wniosku w BOK Karta jest do odebrania w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku o jej

wydanie. Po upływie tego terminu Karta ulega unieważnieniu, a kaucja nie podlega zwrotowi.
4. W wyjątkowych przypadkach związanych z przedłużającymi się dniami wolnymi od pracy odbiór Karty może się przedłużyć.
5. W momencie odbioru Karty Miejskiej należy dokonać jej załadowania określoną kwotą lub określoną w cenniku MZK sp. z o.o.

kwotą minimalną.
6. W przypadku utraty Karty Miejskiej imiennej należy zgłosić jej utratę osobiście lub pod numerem telefonu: 44 742 12 30. Najpóźniej

następnego dnia roboczego należy wypełnić w BOK zgłoszenie utraty Karty. Po zablokowaniu Karty istnieje możliwość przelania
pozostałej kwoty na nową Kartę, którą można otrzymać jedynie w BOK. Opłata za wydanie nowej Karty wynosi według cennika.

7. Kartę Miejską należy okazywać na każde żądanie służb kontrolerskich.
8. Podanie danych jest niezbędne dla zabezpieczenia zapisanej na Karcie Miejskiej kwoty oraz dla celów marketingowych MZK sp. z

o.o. w Piotrkowie Tryb.
9. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia Karty Miejskiej imiennej, jej ładowania oraz prowadzenia ewidencji.
10. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  udostępniane  innym  odbiorcom,  z  wyjątkiem  podmiotów  uprawnionych  na  podstawie

obowiązujących przepisów prawa. 
11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji sprawy, a także po jej zakończeniu w celu archiwizacji, w czasie

zgodnym z obowiązującymi przepisami.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
14. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji wniosku niezbędne.
15. Informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych, dostępne są na stronie internetowej www.mzk.piotrkow.pl w zakładce Biuro

Obsługi Klienta/RODO.
16. Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi informacjami dotyczącymi Karty Miejskiej i w pełni je akceptuję. Zobowiązuję się

korzystać z karty zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie MZK sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.
17. Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są pełne i prawdziwe. Zostałem poinformowany/a, że administratorem danych

osobowych  zawartych  w niniejszym  wniosku  jest  MZK sp.  z  o.o.  w  Piotrkowie  Tryb.  i  dane  te  będą  przetwarzane zgodnie  z
rozporządzeniem 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. 

.......................................................
podpis Wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić
** wpisać kod – patrz na odwrocie

nr wniosku
(wypełnia pracownik BOK)

..../............./..../..../....
nr Karty Miejskiej
(wypełnia pracownik BOK)

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

miejsce
na zdjęcie

termin odbioru Karty w BOK ...................................
(wypełnia pracownik BOK)

http://www.mzk.piotrkow.pl/


UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH
W POJAZDACH LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO,

REALIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYB.

Uprawnieni do korzystania z przejazdów bezpłatnych:
KOD UPRAWNIENI DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO ULGI
B 1 posłowie i senatorowie RP legitymacja poselska lub senatorska
B 2 - inwalidzi wojenni i wojskowi

- przewodnik inwalidy wojennego (wojskowego) I grupy
- książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) wydana przez ZUS
- wskazanie przez inwalidę

B 3 dzieci w wieku do 4 lat posiadany  przez  opiekuna  dokument  stwierdzający  wiek  dziecka  (dowód
osobisty, książeczka zdrowia dziecka itp.)

B 4 - uczniowie szkół specjalnych oraz dzieci  uczęszczające do
przedszkoli specjalnych
- opiekun – na trasie od miejsca zamieszkania do szkoły lub
przedszkola

- ważna legitymacja szkoły lub przedszkola z podaną trasą dojazdu

- zaświadczenie z podaną trasą dojazdu wydane przez szkołę lub przedszkole

B 5 osoby, które ukończyły 70 lat życia dowód osobisty
B 6 inwalidzi  zaliczeni  do  I  grupy  inwalidów  oraz  uznani  za

całkowicie niezdolnych do samodzielnej  egzystencji  wraz z
opiekunem

dokumenty potwierdzające odpowiednio:  grupę inwalidztwa lub całkowita
niezdolność do samodzielnej egzystencji

B 7 niepełnosprawni w stopniu znacznym orzeczenie  potwierdzające  niepełnosprawność  wydane  przez  zespół
orzekający o stopniu niepełnosprawności

B 8 osoby niewidome i ociemniałe wraz ze wskazanym przez nich
przewodnikiem

legitymacja Polskiego Związku Niewidomych

B 9 -  umundurowani  funkcjonariusze  Policji,  Straży  Miejskiej,
funkcjonariusze  Żandarmerii  Wojskowej  w  czasie
wykonywania czynności służbowych
- żołnierze czynnej służby wojskowej - książeczka wojskowa

B 10 radni Rady Miasta w Piotrkowie Tryb. legitymacja radnego
B 11 obywatele Polscy poszkodowani przez III Rzeszę, którzy nie

mają ukończonych 70-ciu lat życia
legitymacja  wydana  przez  Zarząd  Terenowy  w  Piotrkowie  Tryb.
Stowarzyszenia  Polaków  Poszkodowanych  przez  III  Rzeszę  wraz  z
dowodem osobistym

B 12 pracownicy,  emeryci  przewoźnika  i  członkowie  ich  rodzin
zgodnie z obowiązującym Zakładowym Układem Zbiorowym
Pracy MZK Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.

Uprawnieni do korzystania z przejazdów ulgowych:
KOD UPRAWNIENI DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO ULGI
U 1 kombatanci i inni uprawnieni przez ustawę dowód uprawnień kombatanckich
U 2 studenci szkół wyższych ważna legitymacja studencka
U 3 dzieci  powyżej  4  lat  do  rozpoczęcia  nauki  w  szkole

podstawowej
wpis  w  dowodzie  osobistym  rodzica  lub  opiekuna,  książeczka  zdrowia
dziecka

U 4 dzieci i młodzież szkolna do 21 roku życia ważna legitymacja szkolna
U 5 dzieci  i  młodzież  szkolna  od  6  lat  do  18  lat,  nie  objęte

obowiązkiem  szkolnym  wskutek  choroby  lub
niepełnosprawności

zaświadczenie wydane przez właściwy organ administracji państwowej

U 6 - emeryci i renciści
- współmałżonkowie, na których emeryci i renciści otrzymują
zasiłek rodzinny

- aktualny odcinek emerytury lub renty wraz z dowodem osobistym
- legitymacja ZUS i dowód osobisty

U 7 zasłużeni honorowi dawcy krwi I stopnia legitymacja  Zasłużonego  Honorowego  Dawcy  Krwi  ze  zdjęciem  wydana
przez Zarząd Okręgowy PCK (tylko dla mieszkańców Piotrkowa Tryb.)

Kod N 1 – osoba korzystająca z biletu normalnego

UWAGA:
Odbiór Karty Miejskiej imiennej odbywa się tylko za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Dla osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pojazdami MZK sp. z o.o. dokumentem potwierdzającym to
uprawnienie jest wyłącznie Karta Miejska imienna.

Potwierdzam  pobranie  kaucji  za  wydanie  Karty  Miejskiej  imiennej  w  wysokości:  .......................  zł
(słownie: ................................................................. złotych).

.......................................................
podpis pracownika BOK

===========================================================================

Kwituję odbiór Karty Miejskiej imiennej nr ..................................................................... z załadowaną kwotą
w wysokości ..................... zł (słownie: ......................................................... złotych).
Piotrków Tryb., dnia ........................

.......................................................
podpis Wnioskodawcy


