
Załącznik do Programu 

„Turkowska Karta Dużej Rodziny” 

 

 

Wniosek o wydanie „Turkowskiej Karty Dużej Rodziny” 

 

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

             - rodzica lub opiekuna prawnego                                                                                      Turek, dnia,  

 

……………………………………. 

……………………………………. 
Adres zamieszkania 

…..................................................... 
Seria i numer dowodu osobistego 

…………………………………….. 
Numer telefonu 

……………………………………... 
Adres e-mail 

 

 

 Zwracam się z prośbą o wydanie …. egzemplarzy „Turkowskiej Karty Dużej Rodziny”. 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób, wspólnie zamieszkujących pod 

wskazanym wyżej adresem: 

 

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

……………………………………………………………………………………………………....... 
(imię, nazwisko, PESEL matki/opiekuna) 

 

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

……………………………………………………………………………………………………....... 
(imię, nazwisko, PESEL ojca/opiekuna) 

 

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

……………………………………………………………………………………………………....... 
(imię, nazwisko, PESEL dziecka) 

 

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

……………………………………………………………………………………………………....... 
(imię, nazwisko, PESEL dziecka) 
 

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

……………………………………………………………………………………………………....... 
(imię, nazwisko, PESEL dziecka) 

 

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

……………………………………………………………………………………………………....... 
(imię, nazwisko, PESEL dziecka) 

7………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….............. 
(imię, nazwisko, PESEL dziecka) 

 

8………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...... 
(imię, nazwisko, PESEL dziecka) 

 



 

 

 

…........................................                                          …........................................................... 
               Turek, dnia                                                                                                                           (czytelny podpis) 

 

Do wniosku załączam zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki przez 

dzieci powyżej 18-go roku życia. 

 

 

 

 
Wraz z wnioskiem przedstawiam do wglądu: 

 

1) w przypadku rodziców/opiekunów prawnych – dowód tożsamości ze zdjęciem, 

2) w przypadku dzieci – akt urodzenia, aktualną legitymację szkolną, 

3) w przypadku studentów – aktualną legitymację studencką, 

4) w przypadku rodziny zastępczej postanowienie Sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, 

5) w przypadku opiekuna prawnego – oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem 

6) w przypadku rodzin z dzieckiem/ dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18-go roku życia – oryginał 

orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej 

egzystencji. 

 

 
* Oświadczam, że zamieszkuję i opłacam podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Turku. 

 

 

….................................................                                    …................................................................ 
                               Turek, dnia                                                                                                                               (czytelny podpis) 

 
 

 

 
 

* dotyczy rodzin zamieszkujących nie zameldowanych na stałe lub czasowo w Turku. 

 

 

 

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. 

 

 

…......................................................                              …............................................................ 

                                         Turek, dnia                                                                                                                 (czytelny podpis) 

 

 

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  

(Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Urząd Miejski w Turku oraz podmioty z nim 

współpracujące na potrzeby realizacji „Turkowskiej Karty Dużej Rodziny”. 

 



 

……………………………………..                                         ………………………………………. 
                                         Turek, dnia                                                                                                       (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzam odbiór ….„Turkowskich Kart Dużej Rodziny” o numerach: 

 

1……………………..2…………………………3……………………………… 

 

4…………………….5………………………….6……………………………… 

 

7……………………..8………………………… 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................... 
          (data i podpis osoby weryfikującej wniosek) 

 

 

 

 


