Załącznik Nr 4 do Regulaminu
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO
WNIOSKODAWCY NIE ZAMELDOWANEGO NA POBYT STAŁY NA TERENIE MIASTA TARNOWA
1.

DANE WNIOSKODAWCY

Imię *

Nazwisko *

NR PESEL *
2.

DANE OPIEKUNA PRAWNEGO WNIOSKODAWCY

Imię *

Nazwisko *

NR PESEL *
A.

ADRES ZAMIESZKANIA:

Ulica *

Numer domu *

Kod pocztowy *

Nr lokalu *

Miejscowość*

Telefon kontaktowy

Adres e-mail
*) Pola obowiązkowe:

3.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA:

3.1. Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym wnioskodawcy.
3.2. Oświadczam, że wnioskodawca mieszka na terenie Miasta Tarnowa i jest na moim utrzymaniu.
3.3. Oświadczam, że mieszkam na terenie Miasta Tarnowa i zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej
straty) w poprzednim roku podatkowym ze wskazaniem Miasta Tarnowa jako miejsca zamieszkania złożyłem w Pierwszym /
Drugim 1 Urzędzie Skarbowym w Tarnowie.
3.4. Oświadczam, iż jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikających z art. 272 2oraz art. 286 § 1 3Kodeksu karnego
za wprowadzenie w błąd pracownika Urzędu Miasta Tarnowa w celu wyłudzenia E-Karty w wersji PREMIUM albo w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej.
3.5. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia wystawcy E-Karty o zmianie którejkolwiek z informacji podanych w niniejszym
oświadczeniu oraz przyjmuję do wiadomości, iż niedopełnienie tego obowiązku skutkować może konsekwencjami prawnymi,
w tym utratą prawa do ulg i zwolnień.
3.6. Zobowiązuję się do okazania w Urzędzie Miasta Tarnowa na wezwanie kopii zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego
dochodu (poniesionej straty) ze wskazaniem Miasta Tarnowa jako miejsca zamieszkania ,poświadczenia odbioru takiego zeznania
złożonego drogą elektroniczną lub zaświadczenia, za określony w wezwaniu rok podatkowy.
3.7. W razie nieokazania wymaganego dokumentu wskazanego w pkt. 2.4, bądź niedotrzymania terminu wyznaczonego do jego
okazania, przyjmuję do wiadomości, że Urząd Miasta Tarnowa niezwłocznie zablokuje wydaną wnioskodawcy E-kartę.

1

Niepotrzebne skreślić

Art. 272. Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do
wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem
za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
3
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3.8. Oświadczam, iż wyrażam zgodę i upoważniam Urząd Miasta Tarnowa – Administratora Danych Osobowych do wykorzystania
danych zawartych niniejszym oświadczeniu w celu weryfikacji spełniania przez wnioskodawcę warunków do korzystania
z uprawnień dla osób nie zameldowanych, ale zamieszkałych, uczących się lub studiujących na terenie Miasta Tarnowa oraz
będących na utrzymaniu osoby, która w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) wskazała
Miasto Tarnów jako miejsce zamieszkania. W szczególności wyrażam zgodę i upoważniam Administratora danych osobowych
oraz osoby fizyczne uprawnione do działania w jego imieniu, do występowania – w imieniu własnym lub moim – do naczelnika
Urzędu Skarbowego wskazanego w niniejszym oświadczeniu, o potwierdzenie faktu złożenia w/w zeznania podatkowego.

data i podpis opiekuna prawnego
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