Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/244/17
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
Regulamin korzystania w Gminie Miejskiej Dzierżoniów z wprowadzonych uprawnień
w ramach Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny"

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki korzystania w Gminie Miejskiej Dzierżoniów z wprowadzonych
uprawnień w ramach lokalnego programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” zwanego dalej
„Programem”, na podstawie „Karty Dużej Rodziny” zwanej dalej „Kartą”.
1. Karta potwierdza uprawnienia do korzystania przez jej posiadaczy z ulg i zwolnień
oferowanych przez uczestniczących w programie Partnerów.
2. Karta przyznaje uprawnienia w ramach lokalnego programu „Dzierżoniowska Karta Dużej
Rodziny”.
3. Rodzinę wielodzietną stanowi rodzina zamieszkała na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów
i o której mowa w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zwanej dalej „ustawą”.
Rozdział 2
Zasady przyznawania i wydawania Karty
1. Zasady przyznawania i wydawania Karty określa ustawa.
2. Wzór Karty oraz zakres informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty
Dużej Rodziny określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27
lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz
szczegołowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej
Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1954), zwany dalej „rozporządzeniem”.
3. Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej z Gminy Miejskiej Dzierżoniów identyfikuje
się po 7 pierwszych cyfrach Karty stanowiących identyfikator danej gminy ustalony w załączniku
nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad
prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego
kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu
terytorialnego. Identyfikatorem Gminy Miejskiej Dzierżoniów są następujące cyfry: 0202021.
4. Karta może być przyznana członkom rodziny wielodzietnej po spełnieniu warunków
określonych w ustawie, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie Karty.

5. Wniosek o przyznanie Karty wydawany jest w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie w Biurze
Obsługi Klienta (Stanowisko A), albo można go pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta
w Dzierżoniowie.
6. Wniosek o przyznanie Karty składa się w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie w Biurze
Obsługi Klienta (Stanowisko A).
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9. Okres na jaki zostaje wydana Karta reguluje ustawa, natomiast dane jakie zawiera reguluje
rozporządzenie.
10. Karta potwierdzająca uprawnienia w ramach Programu wydawana jest w Urzędzie Miasta
w Dzierżoniowie.
11. Przypadki zmiany danych zawartych w Karcie lub przypadki utraty lub zgubienia Karty
reguluje ustawa.
12. Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o utracie uprawnień
do korzystania z Karty z jednoczesnym jej zwrotem.
Rozdział 3
Zasady korzystania z Karty na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów

1. Korzystanie z ulg i zwolnień na podstawie otrzymanej Karty w ramach Programu możliwe
jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci
nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica,
opiekuna lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość. Dzieci nie objęte
obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z Karty wyłącznie w obecności rodzica/opiekuna
prawnego.
2. Dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego może być dowód osobisty, paszport,
prawo jazdy, legitymacja szkolna, legitymacja studencka lub inny dokument ze zdjęciem
umożliwiający identyfikację osoby.
3. Użytkownik Karty może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg i zwolnień
wskazanych w opublikowanym wykazie.
4. Na żądanie Partnerów oferujących ulgi i zwolnienia wskazane w wykazie, użytkownik Karty
zobowiązany jest do okazania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość,
z zastrzeżeniem ust. 1. Nieokazanie wymaganych dokumentów będzie powodem odmowy
uwzględnienia uprawnień wynikających z Karty.
5. Użytkownik Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub jej zniszczeniem.

6. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym osobom.
W przypadku posługiwania się Kartą przez osoby nieuprawnione, Partner Programu ma prawo
zatrzymać Kartę i przekazać ją do Urzędu Miasta w Dzierżoniowie celem wyjaśnienia.
7. W przypadku utraty, zgubienia lub zniszczenia Karty, użytkownik Karty lub w jego imieniu
wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Urzędu Miasta
w Dzierżoniowie.
Rozdział 4
Uwagi końcowe
1. W przypadku znalezienia Karty należy zwrócić ją do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta
w Dzierżoniowie.
2. Wnioskodawca przy odbiorze Kart zostanie poinformowany o przysługujących mu
uprawnieniach przez przekazanie wykazu ulg i zniżek.

