
 

(Wniosek należy wypełniać czytelnie WIELKIMI literami) 

 

Gdańsk, dn. ……………………… 

 

imię i nazwisko …………………………………………………………………………………. 

adres zamieszkania ……………………………………………………………………………… 

nr telefonu/adres e-mail ………………………………………………………………………… 

 

 

Wniosek o wydanie/przedłużenie
*
 Karty Dużej Rodziny nr 

 

Niniejszym wnoszę o wydanie Karty Dużej Rodziny, dla następujących członków rodziny: 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z: 

1 ……………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko wnioskodawcy, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

2 ……………………………………………………………………………………………. 
             imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

3 ……………………………………………………………………………………………. 
            imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

4 ……………………………………………………………………………………………. 
            imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

5 ……………………………………………………………………………………………. 
            imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

6. ……………………………………………………………………………………………. 
            imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

7. ……………………………………………………………………………………………. 
            imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

8. ……………………………………………………………………………………………. 
            imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

9. ……………………………………………………………………………………………. 
            imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

* Niepotrzebne skreślić 

-DR- 



 

Uwaga: 

 

Wraz z wnioskiem należy przedstawić następujące oryginały dokumentów do wglądu: 

1) w przypadku rodziców/rodzica lub opiekunów - dowód tożsamości ze zdjęciem; 

2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość i akt małżeństwa; 

3) w przypadku dzieci w wieku szkolnym - aktualna legitymacja szkolna; 

4) w przypadku dzieci do 6 lat - akt urodzenia; 

5) w przypadku studentów do 26 roku życia aktualna legitymacja studencka; 

6) w przypadku dzieci niepełnosprawnych w wieku do 26 roku życia - ważne orzeczenie o znacznym 

stopniu niepełnosprawności; 

7) w przypadku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka - postanowienie sądu o umieszczeniu  

w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka i zaświadczenie MOPR potwierdzające fakt przebywania 

w rodzinie. 

 

Wraz z wnioskiem o przedłużenie Karty Dużej Rodziny wnioskodawca winien przedstawić do wglądu dowód 

tożsamości ze zdjęciem oraz w przypadku posiadania dzieci w wieku od 18 do 26 lat – oryginały aktualnych 

legitymacji szkolnych lub studenckich. 

 

Oświadczam, że wszyscy wymienieni członkowie rodziny zamieszkują pod podanym adresem oraz że 

powyższe dane są zgodne z prawdą i jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych 

oświadczeń oraz zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych  

w niniejszym wniosku. 

 

 

……………………………… 
(czytelny podpis) 

 

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku przez Zarząd Transportu 

Miejskiego w Gdańsku ul. Na Stoku 49 w zbiorze danych o nazwie „System komputerowy do obsługi 

elektronicznego biletu okresowego dla miasta Gdańska” na potrzeby realizacji Programu „Duża Gdańska 

Rodzina” przyjętego uchwałą Nr LIII/1543/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 

wprowadzenia na terenie Miasta Gdańska Programu „Duża Gdańska Rodzina” zmienioną uchwałą 

Nr XIV/387/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 września 2015 r. 

Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie danych osobowych zawartych we wniosku 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. Informacje na temat moich danych 

osobowych udzielane mi będą na podstawie pisemnego wniosku. Z prawa tego mogę korzystać nie częściej niż raz 

na 6 miesięcy. 

 

 

 

………………………….      ……………………………….. 
(data)          (czytelny podpis) 

 

 

Kwituję odbiór Kart Dużej Rodziny. Dane na kartach są zgodne z danymi podanymi we wniosku. 

 

 

 

 

………………………….      ……………………………….. 
(data)          (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwituję przyjęcie wniosku oraz wpłacenie kaucji w wysokości ............ zł za ……… szt. Karty Dużej Rodziny. 

Po wydaniu Karty Dużej Rodziny przejmuje ona funkcję pokwitowania wpłaty kaucji. 

Nr wniosku 

 

Data 

 Pieczątka punktu sprzedaży 

i podpis sprzedawcy 


