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         Wniosek o wydanie Kart Biletu Rodzinnego i zakodowanie biletu rodzinnego  
  

Proszę o wydanie ……… egzemplarzy Kart Biletu Rodzinnego oraz zakodowanie na nich biletu rodzinnego. 

Informuję, że dotychczas rodzina korzysta z ……… egzemplarzy Kart Biletu Rodzinnego z zakodowanym na nich biletem rodzinnym ważnym od ….................................................. 

Oświadczam, że rodzina spełnia warunki określone w Uchwale Nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015r. z późniejszymi zmianami. 

1.  Oświadczam, że rodzina stale zamieszkuje wspólnie pod niżej wymienionym adresem ( do wglądu stosowne dokumenty): 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..... 

2. Dane rodzica/ opiekuna prawnego będącego głównym Użytkownikiem Karty Biletu Rodzinnego: 

Imię i nazwisko Data urodzenia 
Rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego  

adres zamieszkania 
Data ważności  dokumentu 

    

3. Dane pozostałych członków rodziny: 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia 

Rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego wspólne 

zamieszkiwanie z głównym Użytkownikiem Karty 

Biletu Rodzinnego, odbywania obowiązku i prawa do 

nauki oraz orzeczenia o niepełnosprawności  

Data ważności  dokumentu np. dowodu osobistego, 

legitymacji szkolnej / studenckiej lub dokumentu 

potwierdzającego niepełnosprawność 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

   

  
    

 .....................................................................    
         

                                     Lublin, dn. ….............................                          …............................................................................. 

     
  / podpis pracownika ZTM  przyjmującego wniosek /  

                                                                                           
                            / czytelny podpis rodzica/opiekuna składającego wniosek / 
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Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Kraśnicka 25, 20-718 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 2015r. z późniejszymi zmianami. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

I. Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że podane we wniosku dane są 

prawdziwe oraz, że są mi znane przepisy o odpowiedzialności za podanie 

danych niezgodnych z prawdą. 

       Podpis pełnoletniego członka rodziny:
 

      ( w przypadku  nieletnich – podpis rodzica lub opiekuna) 

     1) …..........................................   7) …...................................... 

     2) …..........................................   8) …...................................... 

     3) …..........................................     9) …...................................... 

     4) …..........................................  10) …..................................... 

     5) …..........................................  11) …..................................... 

     6) …..........................................  12) ….................................... 

 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia 

umowy przewozu (dotyczy wyłącznie osób posiadających orzeczenie  

o niepełnosprawności). 

 Podpis pełnoletniego członka rodziny: 

         ( w przypadku  nieletnich – podpis rodzica lub opiekuna) 

     1) …........................................   7) …...................................... 

     2) …........................................   8) …...................................... 

     3) …........................................     9) …...................................... 

     4) …........................................  10) …..................................... 

     5) …........................................  11) …..................................... 

     6) …........................................  12) …..................................... 

 
 

 

Data i podpis pracownika ZTM w Lublinie przyjmującego oświadczenia 

z punktu I lub II 

Potwierdzam odbiór biletu rodzinnego zakodowanego na Kartach Biletu Rodzinnego Nr: 
1.              5.              9.             

                              

2.             6.            10.            

                               

3.             7.             11.            

                                  

4.             8.            12.            

                                     

Oświadczam, że dane na Kartach są zgodne z podanymi we wniosku oraz, że zapoznałem  się z instrukcją użytkowania Karty Biletu Elektronicznego. 

            

 

 

PODPIS RODZICA/OPIEKUNA 

LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ 
DATA 


