
Załącznik do Regulaminu przyznawania i korzystania 

                      z „Tczewskiej Karty Rodziny” 

 

 

Wniosek o wydanie „Tczewskiej Karty Rodziny” 
 

                                                                                                    Tczew, dnia ………………….. 

 

……………………………………. 
        imię i nazwisko wnioskodawcy 

 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
              adres zamieszkania 

 

…………………………………….. 
       seria i numer dowodu osobistego 

 
…………………………………….. 
                   Nr telefonu 

 
…………………………………….. 
                  adres e-mail 

 

 Zwracam się z prośbą o wydanie dla członków mojej rodziny „Tczewskiej Kart 

Rodziny”, które uprawniają do korzystania z ulg i preferencji oferowanych przez podmioty, 

które zadeklarowały współpracę z Miastem Tczew. 

 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z: 

 

1. ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….……….. 
imię i nazwisko wnioskodawcy, data urodzenia, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód 

lub legitymacja),  

 

2. ………………………………………………………………………..………….…….. 
…………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko, data urodzenia, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód lub 

legitymacja), stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

 

3. …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko, data urodzenia, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód lub 

legitymacja), stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

 

4. ...………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko, data urodzenia, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód lub 

legitymacja), stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

 

 



5. …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko, data urodzenia, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód lub 

legitymacja), stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

 

6. ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko, data urodzenia, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód lub 
legitymacja), stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

 

7. ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko, data urodzenia, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód lub 

legitymacja), stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

 
8. ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko, data urodzenia, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód lub 

legitymacja), stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

 
9. ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko, data urodzenia, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód lub 

legitymacja), stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

 

10. ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko, data urodzenia, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód lub 

legitymacja), stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

 

11. ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko, data urodzenia, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód lub 

legitymacja), stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

 

12. ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko, data urodzenia, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód lub 

legitymacja), stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

 

13. ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko, data urodzenia, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód lub 

legitymacja), stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

 

14. ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko, data urodzenia, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód lub 

legitymacja), stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

 

15. ……………………………………………………………………………….…………. 

………………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko, data urodzenia, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód lub 

legitymacja), stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 



 

 

 Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz że jestem świadom/a 

odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się 

niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym 

wniosku. 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych 

we wniosku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Urząd Miasta 

Tczewa na potrzeby realizacji „Tczewskiej Karty Rodziny”. 

 
 

 
………………………………………… 

                                                                                         data i czytelny podpis wnioskodawcy        
 

 
 

Potwierdzam odbiór …….. Kart Programu Rodzina o numerach: 

1 ………………. 2 ………………. 3 ……………… 4 …………………. 5 ……………….. 

6 ………………..7 …….………… 8 ……………… 9 ………………….10 ……………….. 

11 ……………… 12 …………….. 13 …………….. 14 ………………… 15 ……………… 

Dane na kartach są zgodne z tymi zawartymi we wniosku. 

 

 

……………………………………                               ………………………………….…… 
data i podpis osoby wydającej karty                                                data i podpis wnioskodawcy/ współmałżonka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: 

Z wnioskiem należy przedstawić do wglądu: 

1) w przypadku rodziców – dowód tożsamości ze zdjęciem; 
2) w przypadku dzieci – akt urodzenia, aktualna legitymacja szkolna; 

3) w przypadku studentów – aktualna legitymacja studencka; 
4) w przypadku rodziny zastępczej postanowienie Sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej. 

 


