
Wniosek o wydanie Karty Wasilkowianina Nr

/ Wypełnić drukowanymi literami /

pierwsza karta zmiana danych osobowych
                                                                                                 

duplikat  karty:  ……………………...…………………………………………...………………….…....
                                   (podać powód wnioskowania o duplikat)                    

      

Dane osobowe wnioskodawcy
          

Nazwisko        

                                                                            
Imię / Imiona

PESEL

Wybieram:
* 

 wzór karty nr 1 wzór karty nr 2 

dane niezbędne do powiadomienia o wydaniu karty lub brakach we wniosku:

e-mail telefon

Wnioskuję o wydanie Karty Wasilkowianina dla dziecka** / małżonka***

Nazwisko        

                                                                            

 Imię  / Imiona

Stopień  pokrewieństwa:****    dziecko /  małżonek  / inny: ……………..  

PESEL

* wybór wzoru Karty Wasilkowianina. W przypadku braku wyboru wzór zostanie wybrany losowo.
** dotyczy dziecka  wspólnie  zamieszkującego,  uczącego  się  lub  studiującego  -  do  ukończenia  26  roku  życia.
Wypełnić tylko jeśli dotyczy i spełnia warunki wnioskowania. W pozostałych pozostawić niewypełnione.
*** dotyczy  wyłącznie  małżonka  osoby  posiadającej  miejsce  zamieszkania  na  terenie  Gminy  Wasilków  i
będącego podatnikiem podatku  rolnego od  osób fizycznych  w Gminie  Wasilków i  nie  zalegającego z  zapłatą
tego podatku.  
**** zakreślić lub zaznaczyć właściwą odpowiedź.
    

Do wniosku załączam:
1.  Aktualne zdjęcie  – dowodowe lub legitymacyjne o wymiarach 22 mm /  26 mm (w przypadku wniosku
elektronicznego dołącza się skan zdjęcia o wielkości maksymalnie do 2 MB (Megabajtów) z rozszerzeniem
w dozwolonym formacie: JPG|PNG|BMP, w przypadku zdjęcia dołączonego do wniosku papierowego – zdjęcie
zwracane jest przy odbiorze Karty).

Dokumenty niezbędne do wglądu przy odbiorze Karty Wasilkowianina:
 ☐ Podatnicy  rozliczający  się  z  Podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych:  oryginał  pierwszej  strony

formularza rozliczenia rocznego PIT, za ostatni rok podatkowy ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie
Gminy Wasilków, z potwierdzeniem złożenia go w II Urzędzie Skarbowym w Białymstoku, ul. Plażowa 17,
15-502 Białystok, w przypadku rozliczenia się za pośrednictwem Internetu kopie: pierwszej strony PIT-u i UPO
(Urzędowe Potwierdzenie Odbioru), w przypadku rozliczenia przez Urząd Skarbowy: duplikat formularza PIT



wydany  przez  II  Urząd  Skarbowy  w  Białymstoku,  w  przypadku  rozliczenia  przez  ZUS:  potwierdzenie  o
rozliczeniu  przez  Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  w  przypadku  wysłania  PIT-u  przesyłką  pocztową:
duplikat formularza PIT, albo potwierdzenie o rozliczeniu wydane przez II Urząd Skarbowy w Białymstoku.

 legitymacja szkolna lub studencka (w przypadku osoby uczącej się lub studiującej – do ukończenia 26 roku☐
życia) lub zaświadczenie o pobieraniu nauki wystawione przez szkołę lub uczelnię.

 dowód osobisty wnioskodawcy. ☐
Ja niżej podpisany/-a świadomy/-a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej
z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że:

1. Dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą, 

2.      
***** 

jestem zameldowany/-a na pobyt stały na terenie Gminy Wasilków i rozliczam podatek
dochodowy od osób fizycznych zgodnie z miejscem zameldowania (PIT do wglądu przy odbiorze
karty),

3.     
*****  

posiadam miejsce zamieszkania  z  zamiarem stałego  pobytu  na terenie  Gminy Wasilków
i rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych  w II  Urzędzie Skarbowym w Białymstoku,
Plażowa 17,  15-502 Białystok zgodnie  z  miejscem  zamieszkania  (PIT do wglądu przy odbiorze
karty)   

4.     
***** posiadam  miejsce  zamieszkania  na  terenie  Gminy  Wasilków i  jestem  podatnikiem

podatku rolnego od osób fizycznych w Gminie Wasilków i nie zalegam z zapłatą tego podatku .
***** zaznaczyć właściwą odpowiedź 

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:
1. Dane podaję dobrowolnie i jestem świadomy/-a, że bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z

Programu „Karta Wasilkowianina”.
2. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym

wniosku.
3. Zapoznałem/-am się z Regulaminem Karty Wasilkowianina.
4. Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej  dotyczącej przetwarzania danych osobowych na

potrzeby Programu „Karta  Wasilkowianina”,  w tym z  informacją  o celu i  sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez
administratora  danych  (Gminę  Wasilków)  reprezentowanego  przez  Burmistrza  Wasilkowa  w  celu
wydania  i  personalizacji  Karty  Wasilkowianina  w  ramach  Programu  „Karta  Wasilkowianina”
wprowadzonego Uchwałą nr XIII/134/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie  z dnia 26 września 2019 r. z
późniejszymi zmianami.

Miejscowość zamieszkania 

Data: Czytelny podpis wnioskodawcy:
******

      dzień      |     miesiąc     |                   rok

****** w przypadku wniosku składanego elektronicznie, podpis składany jest przy odbiorze karty
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wypełnia urzędnik    adnotacje urzędowe

Nr karty:

Data, pieczęć i podpis pracownika urzędu: Potwierdzam odbiór  karty  oraz  poprawność  danych
wydrukowanych na Karcie Wasilkowianina:

Podpis wnioskodawcy:
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