
WNIOSEK
O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY

1. Wypełniaj WIELKIMI LITERAMI.
2. Pola "Seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość" dotyczą tylko tych osób, którym nie nadano nr PESEL.
3. Pola Wyboru zazanaczaj  "V"  lub  "X".

Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie Karty Dużej Rodziny (1)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IŁOWEJ

Adres organu prowadzącego postępowanie w sprawie Karty Dużej Rodziny (1)

68-120 Iłowa, ul. Kolejowa 7

(1) Przez organ właściwy rozumie się wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej
wniosek.

CZEŚĆ I – Dane wnioskodawcy

DANE WNIOSKODAWCY

01. Imię .......................................................................................................................................................................................................................

02. Nazwisko ...............................................................................................................................................................................................................

03. Nr PESEL 

04. Data urodzenia (dd/mm/rr) ...........................................................  05. Seria i nr dokumentu powierdzającego tożsamość .................................
      Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano nr PESEL.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

01. Gmina/Dzielnica .......................................................................................................................................................................................................

02. Kod pocztowy    .............................................    03. Miejscowość ............................................................................................................................

04. Ulica ..........................................................................................................................................................................................................................

05. Nr domu .........................................................    06. Nr mieszkania ..........................................................................................................................

ADRES DO KORESPONDENCJI        Zaznacz jeżeli adres do korespondencji jest inny niż miejsce zamieszkania    □
01. Gmina/Dzielnica .......................................................................................................................................................................................................

02. Kod pocztowy    .............................................    03. Miejscowość ............................................................................................................................

04. Ulica ..........................................................................................................................................................................................................................

05. Nr domu .........................................................    06. Nr mieszkania ..........................................................................................................................

DANE KONTAKTOWE

01. Nr telefonu stacjonarnego (1) .......................................................  02. Nr telefonu komórkowego (1) ......................................................................

03. Adres poczty elektronicznej (2) ..................................................................................................................................................................................

(1) Dotyczy osoby, która posiada telefon kontaktowy.
(2) Dotyczy osoby, która posiada adres poczty elektronicznej.
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CZĘŚĆ III - Oświadczenia:

Oświadczam, że:

− powyższe dane są prawdziwe,
− jestem umocowany/umocowana do złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty
Dużej Rodziny oraz do odebrania Karty Dużej Rodziny lub duplikatu Karty Dużej Rodziny w imieniu członków rodziny
wielodzietnej, wskazanych w niniejszym wniosku.

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:

1)

2)

3)

4)

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

(Miejscowość) (Data: dd / mm / rrrr)         .................................
                   (Podpis wnioskodawcy)
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