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Wnoszę o weryfikację prawa do korzystania z biletów rodzinnych od miesiąca …….…………./……….r. 

 

1. Dane RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO* (składającego wniosek): 
Imię i nazwisko: 

 
PESEL 

 
           Dokument tożsamości (Seria, numer i data ważności): 

 
 
 

 

2. Dane drugiego RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO* 
 Imię i nazwisko: 

 

PESEL 
 

           Dokument tożsamości (Seria, numer i data ważności): 
 
 
 

 

3. Dane rodziny: 

Adres wspólnego zamieszkiwania: 

 
 
e-mail**: 
 

Telefon**: 

 
** podanie danych nie jest obowiązkowe; 

4. Dane dzieci: 

 Imię i nazwisko PESEL Rodzaj i numer okazanego dokumentu 
potwierdzającego uprawnienie rodziny do biletu 
rodzinnego (np. akt urodzenia, legitymacja 
szkolna/studencka, orzeczenie       
o niepełnosprawności) wraz z jego datą 
ważności; 

a)               

b)               

c)               

d)               

e)               

f)               

g)               

h)               

i)               

j)               

 
Oświadczam, że rodzina spełnia warunki określone w Uchwale Nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin 
z dnia 25 czerwca 2015r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie opłat za usługi przewozowe osób 
środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie. 
Oświadczam, że moja rodzina zamieszkuje stale, wspólnie pod wskazanym we wniosku adresem.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy przewozu (dotyczy 
wyłącznie przypadków ujawnienia we wniosku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności). 
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Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, jako administrator 
danych informuje, że podane dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy przewozu 
na podstawie uprawnień do realizacji przewozu z wykorzystaniem biletu rodzinnego, o którym mowa 
w Uchwale nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. (z późniejszymi zmianami) 
w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez 
Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich 
danych i ich poprawiania. 
 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że podane we wniosku dane są prawdziwe oraz, 
że są mi znane przepisy o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z prawdą. 
 
 
………………………………………………        
/czytelny podpis składającego wniosek rodzica/opiekuna prawnego 
- potwierdzenie dotyczy również danych nieletnich dzieci/ 

 
 
………………………………………… 
    /czytelny podpis drugiego  rodzica/opiekuna prawnego/ 

 
Podpisy pełnoletnich dzieci: 
 

…………………………………           …………………………………           …………………………………     
 
    
…………………………………    …………………………………     …………………………………    
     
 
Lublin, dnia ………………….     ………………………………………… 
             / Podpis pracownika ZTM przyjmującego wniosek/  
 

5. Proszę o zakodowanie biletów rodzinnych dla: 

Lp. Imię i nazwisko: Numer Karty Biletu Elektronicznego 

1.   
            

2.   
            

3.   
            

4.   
            

5.   
            

6.   
            

7.   
            

8.   
            

9.   
            

10.   
            

Kwituję odbiór zgodnie z wnioskiem ………….. biletów rodzinnych zakodowanych na ww. Kartach 

Biletu Elektronicznego. 

Lublin, dnia ………………………….  ……………………………………………………………… 
                     / czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego/ 

……………………………………………………………  

/ podpis pracownika ZTM w Lublinie kodującego bilety rodzinne/ 
*niewłaściwe skreślić 

** podanie danych nie jest obowiązkowe; 


