
ZARZ;\DZENIE NrLr331 NII/16 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 22 ~lbvpnyl\. 2016 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie okreslenia regulaminu wydawania i uZytkowania 
oraz wzoru Miejskiej Karty Seniora. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zwi~zku z uchwal~ Nr LIXI1255113 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjycia "Polityki zdrowia dla Miasta Lodzi 2020+" 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. W regulaminie wydawania i uzytkowania Miejskiej Karty Seniora, stanowi~cym 
zal~cznik Nr 1 do zarz~dzenia Nr 1832NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 1 wrzesnia 
2015 r. w sprawie okreSlenia regulaminu wydawania i uzytkowania oraz wzoru Miejskiej 
Karty Seniora - wprowadzam nastypuj~ce zmiany: 

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,, 1. Karta potwierdza uprawnienia os6b fizycznych, kt6re osi~gnyly szes6dziesi~ty 

rok zycia, zamieszkalych lub posiadaj~cych na terenie Miasta Lodzi osrodek interes6w 
zyciowych, tj . centrum interes6w osobistych lub gospodarczych (scisle powi~zania 

osobiste lub ekonomiczne), posiadaj~cych peln~ zdolnos6 do czynnosci prawnych, 
zwanych dalej Seniorami, do korzystania z ulg i preferencji aktualnie oferowanych 
uczestnikom Projektu."; 

2) zal~cznik do regulaminu wydawania i uzytkowania Miejskiej Karty Seniora otrzymuje 
brzmienie jak w zal~czniku do niniejszego zarz~dzenia. 



• 

• 

Za1'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr~3j1 NIII16 
Prezydenta Miasta Lodzi 

MIEJSKA KARIA 
SENIORA 

z dnia 1lt sierpnia 2016 r. 

), §~~ 
AKTYWNEGO 
SENIORA 

• 
Za1'lcznik 
do regulaminu wydawania 
i uzytkowania Miej skiej Karty 
Seniora 

Wniosek 0 wydanie MIEJSKIEJ KARTY SENIORA 
(proszy wypelnie czytelnie: komputerowo lub drukowanymi literami) 

L6dz, dnia .. . .... . .. .... . .... . .. . . . 

(imiy i nazwisko wnioskodawcy) 

(PESEL) 

..... -..... .. L6dz, ... .. ... ... ... ... ...... .. ... ....... ...... ... .. .. . 
(adres zamieszkania) 

(adres email) 

Wnoszcr 0: (proszfj zaznaczyi: wlasciwe) 

o wydanie Miejskiej Karty Seniora 

o wydanie duplikatu Miejskiej Karty Seniora 

Jednoczesnie oswiadczam, :ie: 
1. Zamieszkujy w Lodzi pod wskazanym we wniosku adresern!Posiadam na terenie Miasta 

Lodzi osrodek interes6w zyciowych, tj. centrum interes6w osobistych lub 
gospodarczych (scisle powi'lzania osobiste lub ekonomiczne). * 

2. Dane zawarte we wniosku S'l zgodne z prawd'l i jestem swiadomy/a odpowiedzialnosci 
za skladanie nieprawdziwych oswiadczen oraz zobowi'lzujy siy niezwlocznie 
poinformowae 0 wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku; 

3. Zostalam poinformowanalzostalem poinformowany, ze Karta rna charakter osobisty 
i nie moze bye uzyczana, b'ldz odstypowana nieuprawnionym osobom. 

* Niepotrzebne skreslic 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 


