
Załącznik Nr 6 
do Zarządzenia Nr 1316/198/2017 

z dnia 19 czerwca 2017 roku 
 

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE KARTY MIESZKAŃCA GMINY MIKOŁÓW   

 DLA MIESZKAŃCA /DLA MIESZKAŃCA ORAZ JEGO DZIECI  

 LUB DZIECI POZOSTAJĄCYCH POD JEGO OPIEKĄ PRAWNĄ  
 
Oświadczam, że mieszkam na terenie Gminy Mikołów i  rozliczam podatek  

dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie.   
 

Imię: 
 

Nazwisko: 
 

Numer karty: 
 

 

Dalsza cześć tabeli jest wypełniana w przypadku zmiany poniższych danych: 

Ulica i numer: 
 

Kod pocztowy, 

miejscowość: 

 

Adres email: 
 

Pesel: 
 

Nr telefonu: 
 

Dane dziecka (i) mieszkańca  lub dziecka (i) pozostającego(-ych) pod jego opieką prawną   

do ukończenia 18 roku życia lub młodzieży uczącej się do ukończenia 26 roku życia. 
 

Dane 1 dziecka: 

Imię i nazwisko: 
 

Pesel:  

 

Dane 2 dziecka: 

Imię i nazwisko: 
 

Pesel: 
 

 

Dane 3 dziecka: 

Imię i nazwisko:  

Pesel:  

 

Dane 4 dziecka: 

Imię i nazwisko: 
 

Pesel: 
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z dnia 19 czerwca 2017 roku 
 
1. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Karty Mieszkańca Gminy Mikołów. 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 

dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w programie Karta Mieszkańca Gminy Mikołów. Osobie, 

której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych: (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Burmistrza Miasta Mikołowa. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mikołowa 

z siedzibą w Mikołowie Rynek 16, 43-190 Mikołów. Odbiorcami tych danych są pracownicy Urzędu 

Miasta Mikołowa. Cel zbierania danych osobowych polega  na możliwości zweryfikowania, czy 

osoby przystępujące do programu są do tego uprawnione.  
 

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie na powyżej podany adres e-mail informacji 

o programach i akcjach organizowanych przez Gminę Mikołów oraz o sprawach związanych 

z Programem Karta Mieszkańca Gminy Mikołów 
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji o firmach przystępujących do 

Programu – udzielających zniżek dla posiadaczy Karty i o specjalnych akcjach promocyjnych 

oferowanych prze te firmy. 
 

..................................................................................................... 
Data,  podpis wnioskodawcy 

* Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również prawo 

odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne  

do wyrobienia Karty mieszkańca Gminy Mikołów. 
 

Do wniosku przedstawiono do wglądu: 
 Dokument potwierdzający rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych 

we właściwym organie podatkowym  
 Dowód tożsamości wnioskodawcy 
 Dokument potwierdzający bycie opiekunem prawnym dziecka  
 Zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie oraz oświadczenie 

o braku dochodów osiąganych z innych źródeł wraz z okazanym do wglądu dowodem osobistym 
 Zaświadczenie wydane przez Dom Dziecka w Orzeszu o zamieszkiwaniu dziecka w Domu 

Rodzinkowym w Mikołowie 
 

Wniosek został zweryfikowany przez: 
 

 

 

.......................................................... 
Data, podpis z pieczątką 
 

Kartę wydano:  

Numer karty:  

Data, podpis i pieczęć 

pracownika 

 

 

Data, podpis 

wnioskodawcy 
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