Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 311/VI/2014
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 28 listopada 2014 r.

REGULAMIN
przyznawania, wydawania i użytkowania Zgierskiej Karty Rodzinnej
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Niniejszy Regulamin określa warunki przyznawania, wydawania oraz użytkowania Zgierskiej Karty
Rodzinnej, o której mowa w Uchwale nr XLVIII/573/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia
2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Zgierza programu działań na rzecz rodzin
wielodzietnych pod nazwą „Zgierz dla rodziny”, zwanej dalej Kartą.
§ 2.
1. Karta jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia dla członków rodzin wielodzietnych,
w rozumieniu uchwały o której mowa w § 1, do korzystania z pakietu ulg oraz zwolnień
aktualnie oferowanych rodzinom wielodzietnym przez podmioty uczestniczące w programie
„Zgierz dla rodziny”.
2. Karta jest własnością Urzędu Miasta Zgierza.
3. Karta zawiera nastepujące dane: imię i nazwisko osoby uprawnionej, Pesel, numer Karty
oraz datę jej ważności.
II. Zasady przyznawania karty
§ 3.
1. Karta wydawana jest, na podstawie wniosku, każdemu z członków rodziny wielodzietnej:
rodzicom lub opiekunom oraz dzieciom w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia
w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje.
2. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka/dzieci pozostających w związkach
małżeńskich, samodzielnie wychowujących własne dziecko/dzieci oraz pozostających
na własnym utrzymaniu.
3. Wzór wniosku określa załącznik nr 3 do zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza z dnia

….....................
4. Wniosek powinien zostać złożony przez co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów
prawnych.
5. Wniosek składany jest w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgierza,
ul. Popiełuszki 3a.
6. Wnioskodawca w momencie składania wniosku winien okazać się następującymi
dokumentami:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument
potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość
oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki;
4) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka –
postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
5) w przypadku osób, które przebywają w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
a osiągnęły pełnoletniość i kontynuują naukę – zaświadczenie o pozostawaniu
w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany
pisemnie do uzupełnienia braków formalnych w terminie 14 dni. Nie doręczenie w terminie
brakujących dokumentów, skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
III Zasady wydawania karty
§ 4.
1. Karta wydawana jest bezpłatnie, na okres kolejnych 12 miesięcy od daty wydania.
2. Urząd Miasta Zgierza informuje Wnioskodawcę telefonicznie o terminie odbioru karty.
3. Karta może zostać wydana na okres krótszy, niż określony w ust. 1, jeżeli w okresie tym
jedno lub więcej dzieci przekroczy wiek uprawniający do korzystania z karty lub zakończy
naukę.
4. Odbioru Karty dla wszystkich członków rodziny może dokonać wnioskodawca, o którym
mowa w § 3 ust. 4 lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia.
5. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, na wniosek członka rodziny
wielodzietnej wydawany jest duplikat Karty. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest zwrot
karty uszkodzonej lub złożenie oświadczenia o niemożności zwrócenia Karty.
6. Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wydziału Zdrowia

i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgierza, o utracie uprawnień do korzystania z Karty
oraz do zwrotu Karty.
7. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10 zł za każdy duplikat.
8. Opłata powinna zostać uiszczona w kasie przed złożeniem wniosku o wydanie duplikatu.
9. Prezydent Miasta Zgierza, w uzasadnionych przypadkach może odstapić od pobrania opłaty,
o której mowa ust. 7.
10. Wpływy z opłat za wydanie duplikatu stanowią dochód własny Gminy Misto Zgierz.
11. Użytkownik Karty może zrezygnować z jej użytkowania w dowolnym momencie, co wiąże
się ze złożeniem odpowiedniego oświadczenia na piśmie do Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Zgierza, a także zwrotem karty.

IV. Zasady użytkowania Karty
§ 5.
1. Korzystanie z ulg, zwolnień i preferencji na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie
z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika.
W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta
ważna jest razem z Kartą rodzica lub opiekuna posiadającego dokument tożsamości.
2. Użytkownik Karty może korzystać z aktualnie obowiązujących ulg oraz zwolnień
opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza, na stronie
internetowej Miasta Zgierza.
3. Użytkownik Karty chcąc skorzystać z oferty podmiotów będących partnerami w Programie
zobowiązany jest do okazania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość
z zastrzeżenim ust. 1. Nieokazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość może
skutkować odmową uwzględnienia uprawnień wynikających z Karty.
4. Użytkownik Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem.
5. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika
osobom trzecim pod rygorem unieważnienia Karty.
6. Członek rodziny, któremu unieważniono Kartę może ponownie ubiegać się o wydanie
kolejnej Karty po upływie okresu, na który wydana została unieważniona Karta.
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