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

                                                                                              Wójt Gminy Nieporęt
                Plac Wolności 1

05-126 Nieporęt

       WNIOSEK
o wydanie Nieporęckiej  Karty Rodziny 3+
/duplikatu Nieporęckiej Karty Rodziny 3+/

Wnoszę  o  wydanie  Nieporęckiej  Karty Rodziny 3+/duplikatu  Nieporęckiej  Karty Rodziny 3+/* uprawniającej 
członków mojej  rodziny do korzystania  z  uprawnień określonych Uchwałą  Nr XLVIII/108/2013 Rady Gminy 
Nieporęt z dnia 12 grudnia  2013 r. w sprawie Gminnego programu ,,Nieporęcka  Karty Rodziny 3+”( Dz. Urz.Woj. 
Maz. poz. 13371) 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy............................................................................................................
Adres zamieszkania...............................................................................................................................
Data urodzenia.......................................................................................................................................
Numer PESEL.......................................................................................................................................
Numer i seria dowodu osobistego.........................................................................................................
Numer telefonu i adres e-mail...............................................................................................................

Oświadczam że moja,  prowadząca  ze mną  wspólne gospodarstwo domowe,  rodzina składa się z następujących 
osób zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt:

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia PESEL Adres zamieszkania Stopień 
pokrewieństwa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Załączniki: 
1) w  przypadku  dzieci  poniżej  18  roku  życia  -  zaświadczenie  z  placówki  edukacyjnej,  kserokopię  ważnej  

legitymacji (oryginał do wglądu) lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki przez dzieci powyżej 
18 roku życia,

2) w  przypadku  rodzin  zastępczych  lub  opiekuna  prawnego  -  kserokopia  prawomocnego  orzeczenia  sądu 
o ustanowieniu rodziny zastępczej bądź ustanowienia opiekuna prawnego (oryginał do  wglądu). 

Oświadczam, że :
1) powyższe dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadom/a odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych 

oświadczeń  i  zobowiązuję  się  niezwłocznie  poinformować  o  wszelkich  zmianach  danych  zawartych 
w niniejszym wniosku;

2) zapoznałem/łam się z Regulaminem „Nieporęckiej Karty Rodziny 3+”;
3) Ja  i  moja  rodzina  zamieszkuje  na  terenie  Gminy  Nieporęt  oraz  rozlicza  się  z  Urzędem  Skarbowym 

w Legionowie.

…........................................................... ….…...............................................................
data czytelny podpis Wnioskodawcy

* Niepotrzebne skreślić



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie „Nieporęckiej Karty  
Rodziny 3+”- wprowadzonej Uchwałą Nr XLVIII/108/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 grudnia 2013 r.  -  
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z  
póżn. zm.) przez Urząd Gminy Nieporęt adres: Plac Wolności 1 oraz inne podmioty uprawnione do realizacji zadań  
wynikających  z  Gminnego programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”
 Oświadczam,  że  poinformowano mnie,  że  podanie  moich  danych 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. 

Świadomy/a o odpowiedzialności karnej przewidzianej przepisami kodeksu karnego, zgodnie z art. 233 § 1 k.k.  
(Dz.U. Nr 88, poz.553, z późn. zm.) potwierdzam własnoręcznym podpisem dane zawarte w niniejszym wniosku.

1.…............................................................ …...................................................................
data czytelny podpis Wnioskodawcy

2…............................................................ …...................................................................
data czytelny podpis osoby pełnoletniej

3…............................................................ …...................................................................
data czytelny podpis osoby pełnoletniej

4.......................................................... …...................................................................
data czytelny podpis osoby pełnoletniej

5........................................................... …...................................................................
data czytelny podpis osoby pełnoletniej

6........................................................... …...................................................................
data czytelny podpis osoby pełnoletniej

7........................................................... …...................................................................
data czytelny podpis osoby pełnoletniej

8............................................................ …...................................................................
data czytelny podpis osoby pełnoletniej

Dane osobowe zawarte w Kartach są zgodne i kwitują odbiór ….. szt. Kart o numerach:

1............................................................. (...)...............................................................
Imię i nazwisko, numer karty Imię i nazwisko, numer karty

2.............................................................  (.....)...........................................................
Imię i nazwisko, numer karty Imię i nazwisko, numer karty

3.............................................................  (.....)...........................................................
Imię i nazwisko, numer karty Imię i nazwisko, numer karty

4.............................................................  (.....)...........................................................
Imię i nazwisko, numer karty Imię i nazwisko, numer karty

5.............................................................  (.....)...........................................................
Imię i nazwisko, numer karty Imię i nazwisko, numer karty

6.............................................................  (.....)...........................................................
Imię i nazwisko, numer karty Imię i nazwisko, numer karty

7.............................................................  (.....)...........................................................
Imię i nazwisko, numer karty Imię i nazwisko, numer karty

8.............................................................  (.....)...........................................................
Imię i nazwisko, numer karty Imię i nazwisko, numer karty

9.............................................................  (.....)...........................................................
Imię i nazwisko, numer karty Imię i nazwisko, numer karty

10.............................................................  (.....)...........................................................
Imię i nazwisko, numer karty Imię i nazwisko, numer karty

…................................................. …...........................................................................
data czytelny podpis Wnioskodawcy


