
 

 

 

 

 

Projekt Miejski współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

     FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI 

 

Projekt Miejski współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu parkingu i infrastruktury targowiska  

przy Placu Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie 

  

 

 

 

URBIS sp. z o.o. 

ul. Chrobrego 24/25 

62-200 Gniezno 
 

 

 

 

WNIOSEK O ABONAMENT NA PARKING NA TARGOWISKU  

PRZY PLACU JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GNIEŹNIE 

 
 

Imię i nazwisko:  

Adres zamieszkania: 
(w przypadku abonamentu handlowego – 

adres prowadzonej działalności 

gospodarczej) 

 

Nr telefonu: 
 

Marka i numer rejestracyjny 

pojazdu: 
(w przypadku zmiany pojazdu należy  

o tym fakcie niezwłocznie powiadomić 

administratora) 

 

Rodzaj abonamentu: 
(zaznaczyć właściwy) 

 

 Zwykły                       110,00 zł za 30 dni 

 Handlowy                  55,00 zł za 30 dni 

 Dla mieszkańców     30,00 zł za 30 dni za pierwszy 

pojazd 

                                       60,00 zł za 30 dni za drugi pojazd 

 Gwarantowany         125,00 zł za 30 dni 

Okres trwania abonamentu: ………………… dni 

Otrzymywanie faktury: (zaznaczyć 

właściwe) 

 

 wnoszę o wystawienie faktury 

 nie wnoszę o wystawienie faktury 

Dane do faktury: 
(dotyczy osób ubiegających się  

o wystawienie faktury) 
 

 

 

Abonamenty zwykły, handlowy oraz dla mieszkańców nie gwarantują miejsc parkingowych, uprawniają  

do bezpłatnego parkowania w godzinach płatnego parkowania. 

 

Opłatę za abonament należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6 w Gnieźnie,  

o numerze  21 9065  0006  0000  0000  6624  0029  
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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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,  

s. 1 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z p. zm.) wyrażam zgodę  

na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu złożenia i przeprowadzenia wszelkich czynności związanych  

z rozpoznaniem niniejszego wniosku przez adresata wniosku. 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Gmina Miasto Gniezno. 

 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą 

przysługuje prawo: 

1) żądania dostępu do danych osobowych; 

2) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych: 

3) wniesienia sprzeciwu; 

4) cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

 

Potwierdzam, że zapoznałam/-em się z treścią powyższego. 

 

 

 

 

Gniezno, dnia   ............................                           …………………………….…….. 

                                  Podpis  Wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


