
 
 Kołobrzeg, dnia  ………………… 201… r. 

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o. 
ul. Solna 2; 78-100 Kołobrzeg 

tel. 94 351 75 48; email: km.kolobrzeg.pl 
 

WNIOSEK O WYDANIE KOŁOBRZESKIEJ KARTY MIEJSKIEJ 

  IMIENNEJ (NORMALNEJ, ULGOWEJ, BEZPŁATNEJ),      NA OKAZICIELA,      DUPLIKATU 

 

A. WNIOSEK O WYDANIE KOŁOBRZESKIEJ KARTY MIEJSKIEJ 
(WYPEŁNIA PRACOWNIK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KOŁOBRZEGU SP. Z O.O.) 

KOD ULGI; 

    
Numer wniosku 

 
………/JAG, GRO, SOL/ 201… 

Numer ewidencyjny Numer KKM Data wpłynięcia wniosku Podpis przyjmującego 

Pobrano kaucję w wysokości Podpis pracownika Data wydania KKM Podpis wydającego Podpis wnioskodawcy lub opiekuna 
prawnego odbierającego KKM 

B. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY – DANE OBOWIĄZKOWE 
(WYPEŁNIA OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O WYDANIE KKM) 

Imię (imiona) Nazwisko Data urodzenia Numer PESEL 

Adres (ulica nr domu i lokalu) Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

Typ KKM (kod ulgi należy wybrać z listy zamieszczonej na odwrocie) 
 

 NORMALNA; 

 ULGOWA; 

 BEZPŁATNA 

 

Nazwa i numer dokumentu poświadczającego prawo do ulg 

C. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY – DANE NIEOBOWIĄZKOWE 
(WYPEŁNIA OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O WYDANIE KKM) 

Adres e-mail: Numer telefonu: 

Osoba upoważniona do odbioru KKM (imię i nazwisko) Nazwa i numer dokumentu tożsamości Podpis wnioskodawcy lub opiekuna prawnego 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie mojego zdjęcia przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy 
ul. Solnej 2, w celu weryfikacji mojej tożsamości podczas kontroli biletu. 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie mojego adresu e-mail oraz mojego numeru telefonu w celu umożliwienia KM w Kołobrzegu przekazania 
mi informacji związanych z realizacją umowy przewozu (np. rozpatrywania reklamacji, informacji o zbliżającym się upływie uprawnień do ulgi, zgłoszeń dotyczących zakupionych 
biletów, zgłoszenia utraty i zablokowania KKM). Jednocześnie wiem, że w przypadku braku wyrażenia w/w zgody nie będzie możliwe telefoniczne czy za pośrednictwem poczty 
elektronicznej przekazywanie mi informacji, będą one wówczas dostępne wyłącznie w POK / BOK KM w Kołobrzegu.  
Jestem świadomy(a), że podanie moich danych w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania tych danych jest moja zgoda. Mam prawo 
wycofania zgody w dowolnym momencie a wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 
Oświadczam, iż wszelkie podane we wniosku dane osobowe są pełne i prawdziwe. 
Oświadczam, że zapoznałem się z informacją na temat ochrony danych osobowych oraz przysługujących mi praw w związku z 
przetwarzaniem moich danych osobowych przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu Sp. z o.o.: 

TAK 

 

NIE 

 

POUCZENIE: 
1. Wraz z wnioskiem o wydanie Karty Miejskiej należy uiścić kaucję za jej wydanie z wyjątkiem osób zwolnionych z tego obowiązku. 
2. Kartę Miejską należy odebrać w punkcie składania wniosku w godzinach otwarcia. Za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia i składa rodzic lub opiekun prawny dziecka. 
3. Wystawiona Karta Miejska imienna będzie dostarczona do POK, w którym został złożony wniosek, w ciągu 15 dni roboczych od daty jego złożenia. Wnioskodawca ma obowiązek 

odebrania Karty w danym POK lub BOK w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku. Po upływie tego terminu Karta ulega unieważnieniu, a kaucja nie podlega 
zwrotowi. W wyjątkowych przypadkach związanych z przedłużającymi się dniami wolnymi od pracy odbiór Karty może się przedłużyć. 

4. W momencie odbioru Karty Miejskiej należy dokonać jej załadowania określoną kwotą lub określoną w cenniku KM w Kołobrzegu  Sp. z o.o. kwotą minimalną. 
5. W przypadku utraty Karty Miejskiej imiennej należy zgłosić jej utratę osobiście lub pod numerem telefonu: 94 351 75 48. 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. 
6. Wydanie duplikatu utraconej lub zniszczonej karty odbywa się na wniosek posiadacza karty po uiszczeniu kaucji w wysokości określonej w cenniku niezależnie od przysługujących 

ulg. 
7. Kartę Miejską należy okazywać na każde żądanie służb kontrolerskich. 
8. Oświadczam, że otrzymałem(am), zapoznałem(am) się z Regulaminem Kołobrzeskiej Karty Miejskiej oraz zobowiązuję się korzystać z karty zgodnie z zasadami zawartymi w 

Regulaminie. 

 Podpis wnioskodawcy lub opiekuna prawnego 

  



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.Urz. Eu L 119, s.1) – dalej RODO – informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Solna 2, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94 351 75 48, e-
mail: komunikacja@km.kolobrzeg.pl 

2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail 
iod@km.kolobrzeg.pl; lub pod numerem telefonu 94 355 52 66. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu oddania w użytkowanie Kołobrzeskiej Karty Miejskiej, a także zawarcia i wykonania umowy przewozu tj. 
wydania KKM, ładowania i kasowania biletów i prowadzenia ich ewidencji oraz archiwizacji na potrzeby ewentualnej ochrony Pani/Pana i naszych 
roszczeń wynikających z umowy przewozu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

4. Pani/Pana dane wynikające z oddania w użytkowanie KKM, zawarcia umowy przewozu będą przetwarzane przez 6 lat od ostatniego użycia KKM. 
5. Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione naszym odbiorcom w szczególności kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi informatyczne. 
6. Zgodnie z RODO Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, dostępu do 

swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych a także usunięcia swoich danych – jeśli takie prawo okaże się 
zasadne i możliwe. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza 
przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy przewozu i oddania w 
użytkowanie Kołobrzeskiej Karty Miejskiej. 

 
KODY UPRAWNIENIEŃ DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KOŁOBRZEGU  Sp. z o.o. 

 

Uprawnieni do korzystania z przejazdów bezpłatnych: 
KOD UPRAWNIENI DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY UPRAWNIENIE DO ULGI 
B 1 Posłowie na Sejm i Senatorowie Senatu RP, Legitymacja Posła, Senatora 

B 2 

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci w tym osoby represjonowane, posiadające 
status inwalidów wojennych lub wojskowych, 
Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym, posiadającym orzeczenie o 
znacznym stopniu niepełnosprawności, 

Książka inwalidy wojennego / wojskowego lub legitymacja osoby represjonowanej  
 
Dokumenty inwalidy 
 

B 3 
Dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych, uczniowie szkół specjalnych oraz ich 
opiekunowie w drodze do i ze szkoły / przedszkola (najkrótszą trasą), 

Uczeń (Legitymacja przedszkolna MENIS-II/181/2, Legitymacja szkolna MENIS-II/182/2, 
Legitymacja szkolna ART-II/293/3); Opiekun (Zaświadczenie dla opiekuna MI-I/2002) 

B 5 Osoby, które ukończyły 70 rok życia, Dokument tożsamości 
B 6 Osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności wraz z opiekunem, Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności 

B 8 
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia (po oddaniu 18 litrów – mężczyźni, 15 litrów – 
kobiety) zamieszkali na terenie Powiatu Kołobrzeskiego 

Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia stwierdzająca ilość oddanej krwi 
wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość 

B 8 
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi II stopnia (po oddaniu 12 litrów – mężczyźni, 10 litrów – 
kobiety) przez okres 1 roku od daty ostatniego oddania krwi, zamieszkali na terenie Powiatu 
Kołobrzeskiego 

Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia stwierdzająca ilość oddanej krwi 
wraz z Legitymacją Honorowego Dawcy Krwi zawierającą datę ostatniego oddania krwi wraz z 
dokumentem stwierdzającym tożsamość 

B 9 Pracownicy przewoźnika Wniosek 

B 10 
Osoby niewidome i 
słabo widzące z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym oraz ich 
przewodnicy, 

Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych 
Legitymacja osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym opatrzonej symbolem 
niepełnosprawności „04–O” 

53 A 
Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 
Opiekun dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16, które wymaga opieki 
– przy przejazdach pomiędzy miejscem zamieszkania a szkołą, 

Legitymacja stwierdzająca niepełnosprawność 
Dokumenty dziecka 
 

54 A Dzieci w wieku do lat 6, Dokument potwierdzający wiek dziecka 
B 60 Osoby, które ukończyły 60 rok życia, posiadające Kołobrzeską Kartę Mieszkańca Kołobrzeska Karta Mieszkańca wraz z dokumentem tożsamości  
36 Osoby, które ukończyły 70 rok życia, będące mieszkańcami Gminy Kołobrzeg Dokument tożsamości 

37 
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku do 22 lat, 
będący mieszkańcami Gminy Kołobrzegu 

Ważna legitymacja szkolna 

38 
Osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności, będący 
mieszkańcami Gminy Kołobrzeg 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca stopień niepełnosprawności 

41 
Osoby niewidome i 
słabo widzące z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym oraz ich 
przewodnicy, będący mieszkańcami Gminy Kołobrzeg 

Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych 
Legitymacja osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym opatrzonej symbolem 
niepełnosprawności „04–O” 

42 
Osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności wraz z opiekunem, będący 
mieszkańcami Gminy Kołobrzeg 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności 

43 
Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem, będący 
mieszkańcami Gminy Kołobrzeg 

Ważny wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS 

50 Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem, Ważny wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS 
55 Osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności, Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności 

U 13 
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku do 22 lat, 
będący mieszkańcami Kołobrzegu 

Ważna legitymacja szkolna 

92 Osoby, które ukończyły 70 rok życia, będące mieszkańcami Gminy Dygowo Dokument tożsamości 

93 
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku do 22 lat, 
będący mieszkańcami Gminy Dygowo 

Ważna legitymacja szkolna 

94 
Osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności, będący 
mieszkańcami Gminy Dygowo 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca stopień niepełnosprawności 

95 
Osoby niewidome i 
słabo widzące z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym oraz ich 
przewodnicy, będący mieszkańcami Gminy Dygowo 

Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych 
Legitymacja osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym opatrzonej symbolem 
niepełnosprawności „04–O” 

96 
Osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności wraz z opiekunem, będący 
mieszkańcami Gminy Dygowo 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności 

97 
Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem, będący 
mieszkańcami Gminy Dygowo 

Ważny wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS 

Uprawnieni do korzystania z przejazdów ulgowych: 
KOD UPRAWNIENI DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY UPRAWNIENIE DO ULGI 
32 Inwalidzi słuchu (U 30%) Legitymacja Polskiego Związku Głuchych 
33 Emeryci i renciści będący mieszkańcami Kołobrzegu (U 50%) Ważna legitymacja emeryta-rencisty wraz z dokumentem tożsamości 
34 Emeryci i renciści będący mieszkańcami Gminy Kołobrzeg (U 50%) Ważna legitymacja emeryta-rencisty wraz z dokumentem tożsamości 
35 Emeryci i renciści z poza miasta Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg (U 30%) Ważna legitymacja emeryta-rencisty wraz z dokumentem tożsamości 

39 
Bezrobotni będący mieszkańcami Gminy Kołobrzeg, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Kołobrzegu – poza niedzielami i świętami (U 30%) 

Aktualny dokument PUP, stwierdzający status bezrobotnego wraz z dokumentem tożsamości 

51 Studenci (U 50%) Ważna legitymacja studencka 
52 Kombatanci (U 50%) Legitymacja kombatancka 
52 Osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (U 50%) Zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
U 4 Weterani poszkodowani (U 50%) Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta – rencisty 

U 5 
Bezrobotni będący mieszkańcami Kołobrzegu, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Kołobrzegu – poza niedzielami i świętami (U 30%) 

Aktualny dokument PUP, stwierdzający status bezrobotnego wraz z dokumentem tożsamości 

U 6 Dzieci i młodzież od lat 6 do lat 18 realizujący obowiązek szkolny (U 50%) Dokument potwierdzający wiek 
U 8 Studenci zagranicznych szkół wyższych w wieku do lat 24 (U 30%) Ważna międzynarodowa legitymacja International Student Identity Card (ISIC) 

SZ 
Uczniowie dziennych szkół objętych polskim systemem oświaty: liceów, techników i szkół 
zawodowych w wieku do lat 22 (U 50%) 

Ważna legitymacja szkolna 

91 Emeryci i renciści będący mieszkańcami Gminy Dygowo (U 50%) Ważna legitymacja emeryta-rencisty wraz z dokumentem tożsamości 
 

Przykład:     Kod N 1 – osoba korzystająca z biletu normalnego 
 


