
 

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr LIII/862/14  

Rady Miasta Olsztyna 

z dnia 28 maja 2014 r. 

 
Uwaga: wniosek proszę wypełnić drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem. 

 

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE 

KARTY DUŻEJ RODZINY 

Prezydent Olsztyna 

Plac Jana Pawła II 1  

10-101 Olsztyn 

 

Olsztyn, ………………..r. 

Imię i nazwisko……………………. 

…………………………………….. 

Adres zamieszkania ………………. 

…………………………………….. 

Seria i numer dowodu osobistego  

…………………………………….. 

Nr telefonu/ adres e-mail………….. 

…………………………………….. 

Wniosek o wydanie  KARTY DUŻEJ RODZINY  

Wnoszę o wydanie KARTY DUŻEJ RODZINY, dla niżej wymienionych członków rodziny 

pozostających na moim utrzymaniu (dotyczy dzieci), oświadczam, ze moja rodzina składa się z: 

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

Imię i nazwisko wnioskodawcy, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

2. ………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

 

3. ………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

 

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

Imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

 

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

Imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

 

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

Imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

 

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

Imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

 

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

Imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

 

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

Imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

 
*Niepotrzebne skreślić 

 



 

 

Załączniki do wniosku:  

1) dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Miasta Olsztyna w przypadku braku meldunku, 

2) dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu): 

3) zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły/ studia – dotyczy dzieci powyżej 18 roku życia. 

 

Oświadczam, że wszyscy wymienieni członkowie rodziny zamieszkują pod podanym adresem oraz że 

powyższe dane są zgodne z prawdą i jestem świadoma/y odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych 

oświadczeń oraz zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych  

w niniejszym wniosku.  

 

 

…………………………………. 

(data, czytelny podpis) 

 

 

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta Olsztyna  

z siedzibą w Olsztynie przy Placu Jana Pawła II 1, na potrzeby realizacji KARTY DUŻEJ RODZINY  

w Olsztynie.  

 Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, ze podanie moich danych osobowych jest dobrowolne 

oraz o przysługującym mi prawie do kontroli treści danych, ich poprawiania a także o prawie sprzeciwu wobec 

przekazywania moich danych osobowych innym podmiotom. Informacje na temat moich danych osobowych 

udzielane mi będą na podstawie pisemnego wniosku, z prawa tego mogę korzystać nie częściej niż raz na 6 

miesięcy.  

 

 

 

…………………………………. 

(data, czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kwituję odbiór KARTY DUŻEJ RODZINY. Dane na kartach są zgodne z podanymi we wniosku. 

 

 

 

…………………………………. 

(data, czytelny podpis) 


