Załącznik nr 2 do Regulaminu użytkowania karty SKA

Szczecin, dnia ................................
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
ul. Sebastiana Klonowica 5
71-241 Szczecin, Polska
e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl
Data złożenia wniosku
(wypełnia pracownik POK)

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

WNIOSEK DOTYCZĄCY ZMIAN NA
SZCZECIŃSKIEJ KARCIE AGLOMERACYJNEJ (SKA):1

danych osobowych
uprawnień do ulgi
terminu ważności ulgi
inne (podać jakie)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Aktualne dane użytkownika karty:
imię/imiona
Nazwisko

PESEL

Data urodzenia (rrrr-mm-dd)

Nr karty SKA

1

Zaznaczyć właściwe pole
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-

Nowe dane użytkownika karty:
imię/imiona
nazwisko
Adres zamieszkania:

Gmina:

Ulica

nr domu

nr lokalu

miejscowość

kod pocztowy

Nowe uprawnienia do ulgi:
NORMALNY
ULGOWY2:
Studenci szkół wyższych na podstawie ważnej legitymacji studenckiej
Kombatanci na podstawie ważnej legitymacji kombatanckiej lub zaświadczenia wydanego przez Urząd ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników, szkół zawodowych i policealnych do ukończenia 23 roku
życia, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania
Emeryci po ukończeniu odpowiednio 55 lat – w przypadku kobiet i 60 lat – w przypadku mężczyzn oraz renciści na
podstawie ważnej legitymacji organu emerytalno-rentowego Rzeczpospolitej Polskiej wraz z dokumentem stwierdzającym
tożsamość albo na podstawie aktualnego odcinka renty lub emerytury wraz z dowodem stwierdzającym tożsamość
Inwalidzi słuchu na podstawie legitymacji Polskiego Związku Głuchych z wpisem o niepełnosprawności
Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym po ukończeniu 16 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji
wydanej przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, dokumentującej stopień niepełnosprawności zgodnie
ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wraz z dowodem osobistym lub
innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
Dzieci, młodzież i studenci do ukończenia 26 roku życia uczęszczający do szkół zagranicznych, na podstawie ważnej
międzynarodowej legitymacji International Student Identity Card ( ISIC ) lub Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO 26
„Student World”
Doktoranci studiów stacjonarnych - na podstawie ważnej legitymacji doktoranta, wydanej według wzoru określonego przez
ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego
Seniorzy – po ukończeniu 67 roku życia do ukończenia 70 roku życia, na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość
oraz wiek pasażera
Bezrobotni – na podstawie decyzji orzekającej status bezrobotnego wydanej przez Powiatowy Urząd Pracy i aktualnej karty
wizyt wydanej przez Powiatowy Urząd Pracy z dokumentem stwierdzającym tożsamość pasażera (określona w karcie wizyt
data zgłoszenia wystawiona maksymalnie 3 miesiące przed terminem wykonywanej kontroli).
Osoby posiadające status osoby represjonowanej z powodów politycznych lub działacza opozycji antykomunistycznej i osoby
represjonowanej z powodów politycznych na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych

BEZPŁATNY
Grudzień 70’-Styczeń 71'
Uczniowie szkół podstawowych, uczniowie klas gimnazjalnych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
zamieszkujący na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz gmin położonych w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
z którymi Gmina Miasto Szczecin ma podpisane stosowne porozumienia, na podstawie ważnego uprawnienia do bezpłatnych
przejazdów w formie spersonalizowanej Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej
wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej).

2

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.zditm.szczecin.pl-Przepisy
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Dane Wnioskodawcy (wypełnić w przypadku gdy użytkownikiem karty jest osoba niepełnoletnia):

imię/imiona
nazwisko
Adres zamieszkania:

Gmina:

ulica
nr domu

nr lokalu
PESEL

miejscowość
-

kod pocztowy

Data urodzenia (rrrr-mm-dd)

...............................................................................
Data i podpis wnioskodawcy/użytkownika karty

..........................................................
podpis pracownika ZDiTM

Kwituję odbiór Karty i potwierdzam, że dane na Karcie są zgodne z podanymi we wniosku.

......................................
Data rrrr/mm/dd
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.............................................
Podpis

