Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2014
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 24 stycznia 2014 r.

Chodzież, dnia ………………………

Wniosek
Wnoszę o:
1. Wydanie Chodzieskiej Karty Dużej Rodziny*
2. Przedłużenie ważności Chodzieskiej Karty Dużej Rodziny*
3. Wydanie duplikatu Chodzieskiej Karty Dużej Rodziny*
* właściwe zakreślić

Imię i nazwisko
wnioskodawcy …………………………………………………………………………………

Pesel
Seria i numer dowodu osobistego: …………………………………………………………….
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………..
Adres e-mail: ………………………………………………………tel. ………………………

Lp

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób wspólnie zamieszkałych pod
w/w adresem:
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Pesel
Stopień
pokrewieństwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
**w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej należy wpisać odpowiednio: rodzina
zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza

Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w niniejszym wniosku oraz wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla celów realizacji
Programu „Chodzieska Karta Dużej Rodziny” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

…………………………………
(data i podpis osoby przyjmującej wniosek)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

………………………………
(podpis wnioskodawcy)

Uwaga:
Wraz z wnioskiem należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty:
w przypadku rodziców lub opiekunów – dowód/dowody tożsamości ze zdjęciem;
w przypadku dzieci w wieku szkolnym – aktualną legitymację szkolną;
w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – aktualną legitymację szkolną;
w przypadku studentów do 25 roku życia – aktualną legitymację studencką;
w przypadku dzieci od 0 do 6 lat – oryginał aktu urodzenia;
w przypadku dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 25 lat – decyzję o przyznaniu
świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na to dziecko;
w przypadku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka – oryginał postanowienia sądu
o umieszczeniu dziecka lub umowa o ustanowieniu rodziny zastępczej, rodzinnego domu
dziecka;
w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych – oryginał postanowienia sądu
o umieszczeniu dziecka.

Potwierdzam odbiór ……… szt. Chodzieskiej Karty Dużej Rodziny o numerach:
1 ……………… 2 ……………… 3 ………………4 ……………… 5 ………………
6 ……………… 7 ……………… 8 ……………… 9 ……………… 10 …………….

……………………………………
(data i podpis osoby upoważnionej
do wydania karty/kart)

……………………………………
(data i podpis osoby upoważnionej
do odbioru karty/kart)

