
 

 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE „TERMALNEJ KARTY MIESZKAŃCA” 

CZEŚĆ I - Dane Wnioskodawcy 

Dane identyfikacyjne: 

IMIĘ  

NAZWISKO  

DATA URODZENIA  
 

Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy:  

ULICA  

NUMER  

KOD POCZTOWY  

MIEJSCOWOŚĆ  
 

       Inny adres korespondencyjny  

  
 

Dane kontaktowe  

NUMER TELEFONU  

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ  

 
CZĘŚĆ II – Oświadczenia  
 

Ja niżej podpisana/y świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, 

wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, oświadczam, że:  

1. Dane zawarte we wniosku oraz złożone oświadczenia są zgodne z prawdą, dane podaję 

dobrowolnie i jestem świadoma/-y, że bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z Programu 

„Termalna Karta Mieszkańca”.  
 

2. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym 

wniosku.  
 

3. Zapoznałam/łem się z Regulaminem Programu „Termalna Karta Mieszkańca”.  
 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 

o wydanie karty w ramach Programu „Termalna Karta Mieszkańca”.  
 

5. Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych jest dobrowolne 

oraz o przysługującym mi prawie do kontroli treści danych, ich poprawiania, a także o prawie 

sprzeciwu wobec przekazywania moich danych osobowych innym podmiotom.  
 

Jestem zameldowana/-y na terenie Gminy Mszczonów i rozliczam:  
 

     podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie,  
 

     podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego w Gminie Mszczonów  
 

lub  
 

Nie jestem zameldowana/-y na terenie Gminy Mszczonów, ale zamieszkuję na jej terenie 

i rozliczam:  

 

 



 

 

 

 

 

     podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie i deklaruję 

w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem mojego zamieszkania jest Gmina Mszczonów, 
  

      podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego w Gminie Mszczonów,  
 

w związku z czym odpowiednio przedkładam do wglądu / wypełnia osoba przyjmująca wniosek/: 
 

      dokument tożsamości / dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna lub studencka /  
 

oraz  
 

      oryginał lub kserokopię pierwszej strony zeznania PIT z prezentatą Urzędu Skarbowego 

w Żyrardowie lub pierwszą stronę PIT wydrukowaną oraz wydrukowane UPO (Urzędowe 

Poświadczenie Odbioru) - PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym 

z identyfikatorem dokumentu UPO. W przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie 

zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej 

przez Urząd Skarbowy w Żyrardowie  
 

lub  
 

      nakaz podatkowy podatku rolnego z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego w Gminie 

Mszczonów, za bieżący rok rozliczeniowy. 
 

      Wnioskuję o zakwalifikowanie moich/mojego niepełnoletnich/-go dzieci/dziecka do Programu 

„Termalna Karta Mieszkańca”:  

1. …………………………………………………………………  

2. …………………………………………………………………  

3. …………………………………………………………………  
 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem ich/jego rodzicem/pełnoprawnym opiekunem.  
 

Dotyczy osób powyżej 18 roku życia, będących uczniami lub studentami, nie osiągającymi dochodu:  
 

Ja niżej podpisana/y świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, 

wynikającej z art 233 § 1 Kodeksu Karnego, oświadczam, że:  
 

1. Dane zawarte we wniosku oraz złożone oświadczenia są zgodne z prawdą, dane podaję 

dobrowolnie i jestem świadoma/-y, że bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z Programu 

„Termalna Karta Mieszkańca”.  
 

2. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym 

wniosku.  
 

3. Zapoznałam/łem się z Regulaminem Programu „Termalna Karta Mieszkańca”.  
 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 

o wydanie karty w ramach Programu „Termalna Karta Mieszkańca”.  
 

Jestem zameldowana/-y na terenie Gminy Mszczonów i mój rodzic rozlicza / moi rodzice rozliczają:  
 

     podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie i deklaruję 

w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem mojego zamieszkania jest Gmina Mszczonów, 
  

      podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego w Gminie Mszczonów,  
 

lub  
 

Nie jestem zameldowana/-y na terenie Gminy Mszczonów, ale zamieszkuję na jej terenie 

i rozliczam:  

 

 



 

 

 

 

 

 

     podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie i deklaruję 

w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem mojego zamieszkania jest Gmina Mszczonów, 
  

      podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego w Gminie Mszczonów,  
 

w związku z czym odpowiednio przedkładam do wglądu / wypełnia osoba przyjmująca wniosek/: 
 

      dokument tożsamości / dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna lub studencka /  
 

oraz  
 

      oryginał lub kserokopię pierwszej strony zeznania PIT z prezentatą Urzędu Skarbowego 

w Żyrardowie lub pierwszą stronę PIT wydrukowaną oraz wydrukowane UPO (Urzędowe 

Poświadczenie Odbioru) - PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym 

z identyfikatorem dokumentu UPO. W przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie 

zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej 

przez Urząd Skarbowy w Żyrardowie  
 

lub  
 

      nakaz podatkowy podatku rolnego z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego w Gminie 

Mszczonów, za bieżący rok rozliczeniowy. 
 

CZĘŚĆ III - Dane o członkach rodziny  
 

W przypadku wnioskowania w imieniu pełnoletniego członka rodziny / mąż, żona, pełnoletnie 

dziecko / jest przedstawienie stosownego pełnomocnictwa lub upoważnienia.  

 

 

Mszczonów, dnia ………………………………     .…………………………………………………….  

  czytelny podpis Wnioskodawcy  

 

 

 

Kwituję odbiór „Termalnej Karty Mieszkańca” o numerze ………..………………..  

 

 

...…………………………………………………………  

    czytelny podpis Wnioskodawcy 


