
Załącznik 
do Regulaminu wydawania 
i użytkowania Łódzkiej Karty 
Dużej Rodziny 

 
 

PROSZĘ WYPEŁNI Ć CZYTELNIE:  KOMPUTEROWO  LUB  DRUKOWANYMI  LITERAMI 
 

Łódź, dn. ……………………. 
 

…………………………………………………………..... 
(imię i nazwisko wnioskodawcy tj. matki/ojca/opiekuna*) 
 
……………………………………………………………. 
                 (seria i numer dowodu osobistego) 
 

    …..-….…      Łódź, …..…………………………………….. 
 kod pocztowy                           (adres zamieszkania) 
 
……………………………………………………………. 
              (numer telefonu, adres email) 
 

WNIOSEK  
 

Wnoszę o: (proszę zaznaczyć właściwe) 
�  wydanie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny  
�  wydanie duplikatu Łódzkiej Karty Du żej Rodziny, 

 
dla wskazanych poniżej członków mojej rodziny zamieszkałych pod wspólnym, podanym 
wyżej adresem: 
 

1. …………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, PESEL matki / opiekuna prawnego.*) 

 

2. …………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, PESEL ojca / opiekuna prawnego.* ) 

 

3.  …………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, PESEL dziecka) 

 

4. …………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, PESEL dziecka) 

 

5.  …………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, PESEL dziecka) 

 

6.  …………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, PESEL dziecka) 

 

7.  …………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, PESEL dziecka) 

 

8. …………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, PESEL dziecka) 

 

9. …………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, PESEL dziecka) 

 
 

………........................................... 
                          (czytelny podpis wnioskodawcy) 



 
Oświadczam, że rozliczam się z podatku dochodowego w Łodzi 
 

……….............................................................. 
                           (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 
          ……….............................................................. 

(czytelny podpis drugiego rodzica/opiekuna prawnego,  
             jeśli został wymieniony we wniosku) 

 
Oświadczam, że: 

1. Nie jestem pozbawiona/ pozbawiony władzy rodzicielskiej; 
2. Dane zawarte we wniosku oraz oświadczenia są zgodne z prawdą i jestem świadoma/y 

odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się 
niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym 
wniosku; 

3. Zostałam/em poinformowana/y, że Karta ma charakter osobisty i nie może być 
użyczana, bądź odstępowana nieuprawnionym osobom. 

 
 

………........................................... 
                          (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE z 4 maja 2016 r. L 119/1 z późn. zm.) wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Łódzkiej Karty 
Dużej Rodziny i załącznikach do wniosku przez Prezydenta Miasta Łodzi, jako administratora danych, 
w celu wydania i użytkowania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny. ** 

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania swoich 
danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia  
lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody,  
w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa  
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu wydania  
i użytkowania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny dostępna jest w Wydziale Zarządzania Kontaktami  
z Mieszkańcami w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 
110 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi. 
 
 

……….............................................................. 
(w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel ustawowy 

niepełnoletnich dzieci wymienionych we wniosku  
– czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
……….............................................................. 
 
……….............................................................. 
 
……….............................................................. 

(w imieniu własnym – czytelne podpisy pozostałych 
pełnoletnich członków rodziny wymienionych we wniosku 

wnioskodawcy) 



 
Do odbioru Kart upoważniam ...................................................................................................... 

(imię, nazwisko i nr dowodu osobistego osoby upoważnionej) 
 
 

………........................................... 
                          (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

Do wniosku załączam (proszę zaznaczyć właściwe): 
� oświadczenia o kontynuowaniu nauki przez dzieci powyżej 18-go roku życia (załącznik 

do Wniosku o wydanie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny); 
� w przypadku dzieci, które ukończą 18 rok życia przed końcem roku szkolnego, w którym 

składany jest wniosek – zaświadczenie o kontynuowaniu nauki ze szkoły, w której 
aktualnie się uczą; 
 

Wraz z wnioskiem przedkładam do wglądu (proszę zaznaczyć właściwe): ***  
�   dowód osobisty wnioskodawcy; 
� w przypadku dzieci zameldowanych poza Łodzią – akt urodzenia (oryginał do wglądu); 
� w przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, 

w tym o charakterze pogotowia rodzinnego (oryginał do wglądu); 
� w przypadku rodzinnego domu dziecka – postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka  

w rodzinnym domu dziecka (oryginał do wglądu);  
� w przypadku opiekuna prawnego – postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej 

nad dzieckiem (oryginał do wglądu);  
� w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18-go roku życia 

– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności  
do pracy i samodzielnej egzystencji (oryginał do wglądu). 

 
 

 
*  pod pojęciem opiekuna należy rozumieć osobę, której powierzono opiekę prawną nad dzieckiem lub została 

ustanowiona rodziną zastępczą w tym o charakterze pogotowia rodzinnego bądź rodzinnego domu dziecka. 
**  za osobę niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną zgodę wyraża opiekun prawny. 
***  w przypadku wniosku przesłanego za pośrednictwem poczty, oryginały wymaganych dokumentów  

do wglądu należy okazać przy odbiorze kart. 
 
 
  

 


