
 

 
 

         Tychy, dnia…………………………. 
 
Dane wnioskodawcy: 
imię i nazwisko:    …………………………………………………………… 

adres zamieszkania:    …………………………………………………………… 

numer PESEL:   .…..…………………………………………………….... 

adres e-mail, nr telefonu:   …………………………………………………………… 
 

Prezydent Miasta Tychy 
al. Niepodległości 49 
43 - 100 Tychy 

 
WNIOSEK 

o wydanie/przedłużenie* karty 3+Liczna rodzina 
 

Wnoszę o wydanie karty „3+ Liczna Rodzina” uprawniającej członków mojej rodziny 
do korzystania z uprawnień określonych uchwałą nr 0150/XXVII/606/09 Rady Miasta Tychy 
z dnia 29 stycznia 2009r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Tychy 
Programu 3+Liczna Rodzina.  

Wniosek należy wypełnić czytelnie wielkimi literami 
 
Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób zamieszkałych na terenie 
miasta Tychy: 
 

1. ………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, data urodzenia Wnioskodawcy) 

2. ………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

3. ………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

4. ………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

5. ………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

6. ………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

7. ………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 
8. ………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 



 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku 

dla celów realizacji Programu 3+ Liczna Rodzina zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.). 
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy. Osobom udostępniającym 
dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 
do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa 
stanowi inaczej. 
 
Zapoznałem się z regulaminem Programu3+Liczna Rodzina i w pełni go akceptuję.  
 

Oświadczam, że wszyscy wymienieni członkowie rodziny zamieszkują w Tychach pod 
podanym adresem oraz że powyższe dane są zgodne z prawdą i jestem świadomy/a 
odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się niezwłocznie 
poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku. 
 
 
 
 

………………………………….. 
          (data i podpis) 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz otrzymanie informacji 
dot. Programu3+Liczna Rodzina z wykorzystaniem SMS-owego Serwisu Informacyjnego Miasta 
Tychy.  
 
 
 
 

………………………………….. 
          (data i podpis) 

 
 

Potwierdzam odbiór/przedłużenie* kart 3+Liczna Rodzina. Dane na kartach są zgodne 
z podanymi we wniosku. 

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

          (data i podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 


