Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania i korzystania z Karty Mieszkańca Gminy Bełchatów

pierwsze imię wnioskodawcy

drugie imię wnioskodawcy

nazwisko wnioskodawcy

data urodzenia (DD/MM/RRRR)

................................................................................
telefon, e-mail

Urząd Gminy Bełchatów
WNIOSEK O WYDANIE KARTY MIESZKAŃCA GMINY BEŁCHATÓW
uprawniającej do korzystania z ulg i preferencji na usługi i produkty zaoferowane przez
następujące podmioty:
1) jednostki organizacyjne Gminy Bełchatów, ze szczególnym uwzględnieniem
samorządowych instytucji kultury i sportu oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji, Transportu
i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z o.o. w zakresie korzystania z bezpłatnych
przewozów regularnych specjalnych,
2) inne jednostki samorządu terytorialnego, które wyrażą chęć współpracy,
3) organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
4) osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy
Bełchatów, które wyrażą chęć współpracy.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu przyznawania i korzystania z Karty
Mieszkańca Gminy Bełchatów.
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz że jestem świadomy/a odpowiedzialności
za składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się niezwłocznie poinformować
o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku.
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 Gminy Bełchatów oraz podmioty z nim
współpracujące na potrzeby realizacji programu Karty Mieszkańca Gminy Bełchatów.

............................................................
(data złożenia i czytelny podpis składającego wniosek)

..............................................
(podpis przyjmującego wniosek)

............................................................
(data i czytelny podpis odbierającego kartę)

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania i korzystania z Karty Mieszkańca Gminy Bełchatów

Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Ja, niżej podpisana(y) ...........................................................................................................................,
(imię, nazwisko)

PESEL:

*Oświadczam, że zamieszkuję pod wskazanym poniżej adresem:
ulica/miejscowość ............................................................................................. nr domu .....................
nr lokalu ..................... poczta ..................................................... kod pocztowy ..................................

*Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Oświadczam, że
uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego – „Kto składając
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat
3” potwierdzam, że powyższe dane są prawdziwe.

............................................................

............................................................

(miejscowość, data)

(czytelny podpis
osoby składającej oświadczenie)

DECYZJA
Zgodnie z regulaminem Karty Mieszkańca Gminy Bełchatów, stwierdza się, że
Pan/Pani ............................................................ jest upoważniony/a, nie jest upoważniony/a do
otrzymania Karty Mieszkańca Gminy Bełchatów.
........................................

............................................................

(numer karty)

(data i podpis osoby wydającej decyzje)

* niepotrzebne skreślić

