
Załącznik Nr 1 do Regulaminu Średzkiej Karty Mieszkańca 

 

Wniosek o wydanie Średzkiej Karty Mieszkańca 

 
Wnoszę o wydanie Średzkiej Karty Mieszkańca dla: 
1. Dane wnioskodawcy   
Imię 
…………………………………… 

Nazwisko  
………………………………………… 

PESEL 
…………………………………… 

Telefon  
……………………………………………………… 

Adres zamieszkania/zameldowania1 wnioskodawcy: 
Miejscowość: 
 
 
 

Ulica, nr domu, nr mieszkania 
 
 

 
Do wniosku załączam (proszę zaznaczyć jedną 
odpowiedź „x”):: 

Do kontaktów z Urzędem preferuję (proszę 
zaznaczyć jedną odpowiedź „x”): 
 

� dowód zapłaty za wydanie Średzkiej Karty 
Mieszkańca  

� kserokopię pierwszej strony zeznania 
podatkowego dotyczącego podatku 
dochodowego od osób fizycznych, za okres 
roku poprzedzającego rok, w którym 
składany jest wniosek o wydanie Średzkiej 
Karty Mieszkańca (z potwierdzeniem 
przyjęcia), 

� kontakt za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, adres e-mail 
………………………………………….. 

� kontakt telefoniczny 

� korespondencję tradycyjną 

� EPUAP 

 
OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem są zgodne  
z prawdą. 
Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem wydawania, korzystania i promocji Średzkiej Karty 
Mieszkańca oraz zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Urząd Miejski w Środzie Śląskiej o 
każdej zmianie sytuacji, która wiąże się  z utratą uprawnień do korzystania z ulg. 
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku  
na potrzeby realizacji działań dotyczących Średzkiej Karty Mieszkańca (ustawa z dn.10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2018r. poz. 1000) 
 

 
Podpis wnioskodawcy/prawnego opiekuna:………………………………………… 

 
Wypełnia pracownik Urzędu Miejskiego 

w Środzie Śląskiej 
 
Wniosek spełnia/nie spełnia wymogi 
formalne 
 
 
…………………………………………. 
(data i podpis pracownika Urzędu) 

Kwituję odbiór karty i potwierdzam 
poprawność wydrukowanych na niej danych 

 

Nr karty 
 

 
………………………………………………. 
Data i podpis użytkownika karty lub opiekuna 

prawnego 
 
 
 

                                                 
1  Niewłaściwe skreślić 
 



Załącznik Nr 1 do Regulaminu Średzkiej Karty Mieszkańca 

 
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informuję Pana/Panią że: 
 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Środy Śląskiej 
2. Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się przez e-

mail: iod.um@srodaslaska.pl 
3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych jest dopełnienie obowiązków określonych w 

przepisach prawa a podstawą przetwarzania danych jest: Art.. 6 ust. 1 lit. a i b RODO 
Regulamin wydawania, korzystania i promocji Średzkiej Karty Mieszkańca na 
podstawie Uchwały Nr. LV/504/18 z dnia 19 stycznia 2018r. 

4. Podanie danych jest wymogiem umownym i jest Pan/Pani zobowiązany/a podać dane 
osobowe, a konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości wydania Średzkiej 
Karty Mieszkańca 

5. Odbiorcą Pana/Pani danych jest Burmistrz Środy Śląskiej 
6. Pana/Pani dane będą przechowywane bezterminowo 
7. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich 

sprostowania; 
8. Może Pan/Pani wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pan/Pani 

przetwarzanie Pana/Pani danych narusza Pana/Pani prawa lub rozporządzenie 
 
 
 
 
Zapoznałem/am się…………………………………….. 
 
 
Środa Śląska, dnia………………… 


