…………………………………………….

Mrozy, dn. ………………….…….

(Imię i nazwisko)

……………………………………………..
(adres)

…………………………………………..…
……………………………………………..
(seria i numer dowodu osobistego)

…………………………………………..…
(numer telefonu, adres e-mail)

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Adama Mickiewicza 35
05 – 320 Mrozy

WNIOSEK
o wydanie Karty „Mrozy dla Rodziny 3+”/ przedłużenie ważności karty „Mrozy dla
Rodziny 3+” / wydanie duplikatu Karty „Mrozy dla Rodziny 3+”*)

Wnoszę o wydanie Kart „Mrozy dla Rodziny 3+” uprawniających członków mojej
rodziny do korzystania z uprawnień określonych Uchwałą nr V/42/2019 Rady Miejskiej w
Mrozach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podjęcia działań prorozwojowych polegających na
polepszeniu warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy
Mrozy – program „Mrozy dla Rodziny 3+”.

*) niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób wspólnie
zamieszkałych pod wyżej wskazanym adresem:
Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Do wniosku dołączam kopie następujących dokumentów:
1.………………………………………………………………………………………….…
2.………………………………………………………………………………………….…
3……………………………………………………………………………………………..
4……………………………………………………………………………………………..
2. Przedłożenie niezbędnych do otrzymania Karty „Mrozy dla Rodziny 3+” dokumentów nie
jest konieczne w sytuacji, o której mowa w art. 10, pkt 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny, art. 34 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267, z 2014 r. poz. 183, 1195), lub w przypadku,
gdy o Kartę „Mrozy dla Rodziny 3+” ubiega się Rodzina, która otrzymała już
Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.
3. W przypadku utraty uprawnień do korzystania z Karty, zobowiązuję się do
natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Urząd Stanu Cywilnego w Mrozach.
……………………………………
(data, czytelny podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Stanu Cywilnego w Mrozach danych osobowych zawartych we
wniosku o wydanie Karty „Mrozy dla Rodziny 3+”, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na przekazanie danych osobowych do Urzędu Miasta
i Gminy Mrozy prowadzącego nadzór nad realizacja Karty.

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

