
 
…………………………………………….                              Bolesławiec, ………….…….. 
  (imię i nazwisko)        (data) 
……………………………………………. 

           
…………………………………………….     

        (miejsce zamieszkania) 
 
……………………………………………. 

           (telefon kontaktowy)  
 
……………………………………………. 

 (adres email)  
        Urząd Miasta w Bolesławcu 

 
 

Wniosek o wydanie „Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny” 
 

Proszę o wydanie „Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny” upoważniającej członków 
mojej rodziny do udziału w Programie „Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny” oraz 
korzystania z wynikających z niego uprawnień. 

Moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających na wspólnym 
utrzymaniu, zamieszkałych razem pod adresem:  

 
 
……………………….………………………………………….: 
 

 
lp. imię i nazwisko stopień 

pokrewieństwa 
data urodzenia seria i numer 

dokumentu tożsamości 

 
 

 
 
 

   

 
 

 
 
 

   

 
 

 
 
 

   

 
 

 
 
 

   

 
 

 
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   



 
W załączeniu kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu): 

 

1) dokument tożsamości pełnoletniego członka rodziny: 
1. ………………………………….. 

2. ………………..…………………. 
(imię i nazwisko członka rodziny) 

 
2) legitymacja szkolna w przypadku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym: 

1. ………………………………….. 

2. ………………..…………………. 

3. ………………………………….. 
(imię i nazwisko członka rodziny) 

 
3) skrócony akt urodzenia, w przypadku dzieci, które nie realizują jeszcze obowiązku 

szkolnego: 
1. ………………………………….. 

2. ………………..…………………. 

3. ………………………………….. 
(imię i nazwisko członka rodziny) 

 
4) zaświadczenie, legitymacja lub inny dokumentu potwierdzający kontynuowanie nauki, 

w przypadku młodzieży uczącej się, powyżej 18 roku życia: 
1. ………………………………….. 

2. ………………..…………………. 

3. ………………………………….. 
(imię i nazwisko członka rodziny) 
 

5) postanowienia sądu, w przypadku dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinie 
zastępczej: 

1. ………………………………….. 

2. ………………..…………………. 

3. ………………………………….. 

 

6) orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w przypadku 
niepełnosprawnego pełnoletniego członka rodziny: 

1. ………………………………….. 

2. ………………..…………………. 

3. ………………………………….. 
(imię i nazwisko członka rodziny) 



 
Oświadczam, że: 

1) informacje i dane podane we wniosku są zgodne z prawdą i jestem świadoma/y 
odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń; 

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz niepełnoletnich członków 
mojej rodziny, do celów realizacji Programu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych; 

3) zapoznałam/em się z treścią regulaminu Programu „Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny”. 
 

 
 
 
 
 

   …………………………………………. 
                          (data, czytelny podpis wnioskodawcy)  

 
 

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

………………………………………….………. 
 

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

………………………………………….………. 
                                      (czytelne podpisy pozostałych pełnoletnich członków rodziny)
  

 
 
Potwierdzam zgodność/nie potwierdzam zgodności* informacji zawartych we wniosku i 
wnoszę o wydanie/nie wydanie* Kart osobom wskazanym we wniosku. 
 
 
 Sporządził: ………………………….....      Zatwierdził: ………………………..…..………                                     
                                         (data, podpis)                                                                                (data, podpis) 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
Kwituję odbiór Kart o numerach: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 



 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Dane na Kartach są zgodne z danymi podanymi we wniosku. 
 
Bolesławiec, ……………………………….                           
……………………………………….. 
                                             (data)                                                                                     (czytelny podpis) 
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