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UZYSKANIE ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU  

WYCHOWANKA / UCZNIA Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA  

DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

PRYWATNYM SAMOCHODEM OSOBOWYM   

 
 

WYMAGANE DOKUMENTY 
 Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu wychowanka / ucznia z miejsca zamieszkania do placówki 

oświatowej samochodem osobowym – druk wniosku SO-05-01 

Druk wniosku dostępny jest: 

 w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, I piętro, pokój nr 15  

 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, parter  

 na stronie internetowej Miasta i Gminy Nekla www.nekla.eu 

Do wniosku należy załączyć: 

 Oryginał zaświadczenia wydanego przez dyrektora placówki oświatowej o przyjęciu dziecka do placówki, 

 Kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu, 

 Kserokopię polisy ubezpieczeniowej samochodu OC i NW, 

 Kserokopię uprawnienia do kierowania pojazdem.  

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla 

Złożenie dokumentów:  
sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Nekla, parter  

Odbiór umowy:  
parter, pokój nr 6 

Tel. (61) 43-86-011, e-mail: nekla@gminanekla.pl 

Godziny obsługi klientów:  
poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.  

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
1. Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek. 

2. Dołącz do wniosku wymagane załączniki. 

3. Złóż wniosek w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, parter.  

4. Poczekaj na załatwienie sprawy. Pracownik poinformuje Cię o możliwości podpisania umowy. 

 

OPŁATY 
Brak 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 
Brak 

 

DODATKOWE INFORMACJE 
 Zwrot kosztów przejazdu przysługuje wychowankom / uczniom i ich rodzicom, opiekunom lub opiekunom 

prawnym: 

 do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub 

publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, gdy droga dziecka z domu do placówki 

oświatowej przekracza 3 km; 
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 do najbliższej szkoły podstawowej, w przypadku uczniów klas I-IV, gdy droga dziecka z domu do 

szkoły przekracza 3 km; 

 do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w przypadku uczniów klas V-VI oraz uczniów 

gimnazjów, gdy droga dziecka z domu do szkoły przekracza 4 km,  

 Rodzice, opiekunowie lub prawni opiekunowie wychowanka / ucznia we wniosku wskazują okres 

świadczonej usługi dowozu dziecka do placówki oświatowej.  
 Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Miasta i Gminy Nekla pod numerem tel. (61) 43-73-

174 lub e-mail: k.nowaczyk@gminanekla.pl 
 

PODSTAWA PRAWNA 
 Art. 14a ust. 3, art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.  

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


