Wniosek o wydanie Gorzowskiej Karty Mieszkańca
Gorzów Wlkp. , dnia ………………..

……………………………………………………………...
(imię/imiona i nazwisko wnioskodawcy)

………………………………………………………………
(adres zamieszkania – ulica nr domu/ nr mieszkania)

………………………………………………………………
(PESEL)

………………………………………………………………
(nr telefonu)

………………………………………………………………
(adres e-mail)

Jestem płatnikiem podatku PIT

Jestem płatnikiem podatku rolnego
na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

(proszę zaznaczyć właściwe)

Wnoszę o (proszę zaznaczyć właściwe):
Wydanie Gorzowskiej Karty Mieszkańca
Przedłużenie ważności Gorzowskiej Karty Mieszkańca
Wydanie duplikatu Gorzowskiej Karty Mieszkańca
dla mnie oraz członków mojej rodziny
Oświadczam, ze moja rodzina składa się z następujących osób:
L.p.

1
2
3
4
5
6
7

IMIĘ I NAZWISKO

PESEL

STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA

Oświadczam, że:
1. podaję dane osobowe dobrowolnie i są one zgodne z prawdą;
2. jestem
świadomy/a
odpowiedzialności
za
składanie
fałszywych
oświadczeń
oraz zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych
w niniejszym wniosku;
3. zostałem/am poinformowany/a, że Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź
odstępowana nieuprawnionym osobom;
4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przystąpienia do programu
osłonowego Gorzowska Karta Mieszkańca przez Administratora – Prezydenta Miasta Gorzowa
Wlkp. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4;
5. zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej;
6. zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania,
przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7. wiem, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie.
Podstawa prawna (pkt. 4-7): Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000).
Pełny tekst klauzuli informacyjej dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. pod
adresem: http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/297/Ochrona_danych_osobowych/

………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

Uwaga! Przy złożeniu wniosku należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty:
1. dowód osobisty, legitymacja studencka (lub inny dokument ze zdjęciem) osoby składającej wniosek
i odbierającej Kartę (do wglądu)
2. pierwsza strona zeznania podatkowego PIT, za ostatni rok podatkowy przed złożeniem wniosku, z prezentatą
urzędu skarbowego; w przypadku rozliczania się z podatku dochodowego przez Internet należy okazać pierwszą
stronę wydrukowanego PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) PIT wraz
z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO; w przypadku braku
numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z urzędu skarbowego (oryginał do wglądu);
3. w przypadku cudzoziemców, poza dokumentami, o których mowa w pkt. 1-2 dokument potwierdzający prawo do
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Załączniki do wniosku:
1. oświadczenie o kontynuowaniu nauki – dotyczy /nie dotyczy;
2. upoważnienie do złożenia wniosku i odbioru karty – dotyczy/ nie dotyczy

Kwituję odbiór Gorzowskiej Karty Mieszkańca o numerach:
L.p.

Nazwisko

Imię

Numer karty

1
2
3
4
5
6
7
Oświadczam że:
1. dane na Kartach są zgodne z podanymi we wniosku;
2. zapozanałem się z zasadami wydawania i regulaminem korzystania z Gorzowskiej Karty Mieszkańca
Gorzów Wlkp., dnia ……………..

………………………………………..
(czytelny podpis)

