ZARZ1\DZENIE NrAb'g-l NIl/IS
PREZYDENTA MIASTA LODZI
z dnia AD '5~Fl)rQ.. 2015 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu
wydawania i uiytkowania oraz ustalenia wzoru L6dzkiej Karty Duiej Rodziny.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045)
oraz § 3 ust. 3 uchwaly Nr LXIV/1356/13 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Lodzi programu dzialan na rzecz rodzin wielodzietnych
pod nazw'! "L6dzka Karta Duzej Rodziny"
zarz~dzam,

co nasttrpuje:

§ 1. 1. Wprowadzam regulamin wydawania i uzytkowania L6dzkiej Karty Duzej
Rodziny, stanowi,!cy zal,!cznik Nr 1 do zarz,!dzenia.
2. L6dzka Karta Duzej Rodziny wydawana jest w ramach programu "L6dzka Karta
Duzej Rodziny", realizowanego na podstawie uchwaly Nr LXIV11356/13 Rady Miejskiej
w Lodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Lodzi
programu dzialan na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazw,! "L6dzka Karta Duzej Rodziny".
§ 2. 1 Ustalam wz6r L6dzkiej Karty Duzej Rodziny, w wersji stanowi,!cej zal'!cznik
Nr 2 do niniejszego zarz,!dzenia.
2. Karty wydane uzytkownikom do dnia wejscia w zycie niniejszego zarz,!dzenia
zachowuj,! waZnosc zgodnie z term in em waZnosci podanym na kartach.

§ 3. 1. Aktualna informacja 0 ulgach zwolnieniach i preferencjach oferowanych
czlonkom rodzin wielodzietnych przez uczestnicz'!ce w programie jednostki organizacyjne
i instytucje zaleme od Miasta Lodzi, jak i podmioty niepowiClZane strukturalnie i kapitalowo
z Miastem Lodzi,!, publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej UML oraz na stronie
internetowej Urzydu Miasta Lodzi (www.uml.lodz.pl/LKDR).
2. ZobowiClZujy Dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie
Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzydu Miasta Lodzi do biez'!cej aktualizacji informacji,
o kt6rej mowa w ust. 1.
§ 4. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zdrowia i Spraw
Spolecznych w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzydu Miasr Lodzi.
§ 5. Traci moc zarz'!dzenie Nr 4481NI/13 Prezydenta Miasta Lodzi z dJa 27 czerwca
2013 r. w sprawie okreslenia regulaminu wydawania i uzytkowania oraz wzoru Karty Duzej
Rodziny.

§ 6. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem 24 sierpnia 201 r.

Zalqcznik N r 1
do zarzqdzenia Nr~68'-t NIII15
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia AO sevpOia, 2015 r.

Regulamin wydawania i uzytkowania L6dzkiej Karty Duzej Rodziny
Rozdziall
Postanowienia ogolne

§ 1. Regulamin okresla warunki wydawania i uZytkowania L6dzkiej Karty Duzej
Rodziny, 0 kt6rej mowa w § 2 pkt 3 uchwaly Nr LXIV/1356/13 Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Lodzi programu dzialan
na rzecz rodzin wielodzietnych pod naZWq "L6dzka Karta Duzej Rodziny", zwanej dalej
Kartq.
§ 2. 1. Karta potwierdza uprawnienia czlonk6w rodzin wielodzietnych w rozumieniu
§ 2 pkt 2 uchwaly, 0 kt6rej mowa w § 1, do korzystania z ulg, zwolnieit i preferencji
aktualnie oferowanych czlonkom rodzin wielodzietnych przez podmioty uczestniczqce
w programie "L6dzka Karta Duzej Rodziny".
2. Karta jest wlasnosciq Urzydu Miasta Lodzi.
3. Karta jest imienna i zawiera: imiy i nazwisko uprawnionego, numer Karty, jej daty
waznosci oraz oznaczenie rodzaju Karty, a w przypadku dzieci do ukoitczenia 13 roku zycia
takZe numer Karty rodzicalopiekuna prawnego.
Rozdzial2
Zasady wydawania Karty
§ 3. 1. Karta jest wydawana na podstawie wniosku, kazdemu z czlonk6w rodziny
wielodzietnej, 0 kt6rej mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu: rodzicom lub opiekunom
prawnym oraz dzieciom w wieku do ukoitczenia 18 roku zycia lub do 25 roku zycia,
w przypadku gdy dziecko uczy siy/studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci
posiadajqcych orzeczenie 0 znacznym stopniu niepelnosprawnosci bqdz calkowitej
niezdolnosci do pracy i samodzielnej egzystencji.
2. Wydawane Sq karty typu ,,3" oraz ,,4+".
3. Karty typu ,,3" wydawane Sq rodzinom, w kt6rych rodzice/opiekunowie prawni majq
na utrzymaniu lqcznie troje dzieci w wieku do ukoitczenia 18 roku zycia lub do 25 roku zycia
w przypadku gdy dziecko uczy siy/studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci
posiadajqcych orzeczenie 0 znacznym stopniu niepelnosprawnosci bqdz calkowitej
niezdolnosci do pracy i samodzielnej egzystencji.
4. Karty typu ,,4+" wydawane Sq rodzinom, w kt6rych rodzice/opiekunowie prawni
majq na utrzymaniu lqcznie co najrnniej czworo dzieci w wieku do ukoitczenia 18 roku zycia
lub do 25 roku Zycia w przypadku gdy dziecko uczy siy/studiuje, lub bez ograniczenia wieku
w przypadku dzieci posiadajqcych orzeczenie 0 znacznym stopniu niepelnosprawnosci bqdz
calkowitej niezdolnosci do pracy i samodzielnej egzystencji.
5. Karty przyslugujq wszystkim czlonkom rodziny dop6ki rodzice/opiekunowie prawni
majq na utrzymaniu lqcznie co najrnniej troje dzieci do ukoitczenia 18 roku zycia lub do 25
roku zycia w przypadku gdy dziecko uczy siy/studiuje. Ograniczenie wieku nie obowiqzuje
w przypadku dzieci, kt6re posiadajq orzeczenie 0 znacznym stopniu niepelnosprawnosci lub
calkowitej niezdolnosci do pracy i samodzielnej egzystencji.

§ 4. 1. Wz6r wniosku 0 wydanie L6dzkiej Karty Duzej Rodziny oraz listy wymaganych
zal,!cznik6w do wniosku, okresla zal,!cznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Wniosek powinien zostac zlozony przez co najmniej jednego z rodzic6w alba
opiekun6w prawnych.
3. Wniosek sklada siy osobiscie w Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych
w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzydu Miasta Lodzi,
lub za posrednictwem poczty na adres Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych
w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzydu Miasta Lodzi, ul. Zachodnia 47.
4. Skladaj,!c wniosek osobiscie wnioskodawca obowi,!zany jest do okazania dowodu
osobistego. Do wniosku skladanego za posrednictwem poczty nalezy dol'!czyc kserokopiy,
dowodu osobistego wnioskodawcy.
5. Wniosek 0 wydanie Karty rozpatrywany jest w terminie do 15 dni roboczych od dnia
jego zlozenia.
6. Karta wydawana jest w Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie
Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzydu Miasta Lodzi.
7. Odbioru Kart dla wszystkich czlonk6w rodziny moze dokonac wnioskodawca,
o kt6rym mowa w ust. 1 lub inna osoba pelnoletnia na podstawie jego pisernnego
upowaznienia, za okazaniem dowodu osobistego.

§ 5. 1. Karta wydawana jest bezplatnie, na okres nie dluzszy niz 36 miesiycy od daty
zlozenia wniosku 0 jej wydanie.
2. Karta wydawana jest na okres kr6tszy, niz okreslony w ust. 1, jezeli w okresie tym
jedno lub wiycej dzieci przekroczy wiek uprawniaj,!cy rodziny lub jej poszczeg6lnych
czlonk6w do wydania Karty lub zakonczy nauky.

§ 6. 1. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty, duplikat Karty z tym samym
numerem wydawany jest w terminie do 7 dni od daty zlozenia przez wnioskodawcy wniosku
o jego wydanie.
2. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest zwrot karty uszkodzonej alba zlozenie
przez wnioskodawcy oswiadczenia 0 niemoznosci zwr6cenia Karty.
3. Wydanie duplikatu Karty podlega oplacie W wysokosci 10 PLN, platnej na konto
Urzydu Miasta Lodzi 0 numerze 13 15600013 2026000000260025.
4. Zmiana danych osobowych uzytkownika Karty wymaga wydania duplikatu Karty.
W takim przypadku nie stosuje siy ust. 3.
§ 7. l. Uzytkownik Karty zobowi,!zany jest do niezwlocznego powiadomienia
Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Komunikacji Spolecznej
i Zdrowia Urzydu Miasta Lodzi 0 utracie uprawnien do korzystania z Karty wraz
z jednoczesnym zwrotem Karty.
2. Uzytkownik Karty moze zrezygnowac z jej uzytkowania w dowolnym momencie
wraz zjednoczesnym zwrotem Karty oraz zlozeniem stosownego oswiadczenia na pismie
do Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Komunikacji Spolecznej
i Zdrowia Urzydu Miasta Lodzi.
Rozdzial3
Zasady uZytkowania Karty

§ 8. 1. Korzystanie z ulg, zwolnien i preferencji na podstawie Karty mozliwe jest
wyl,!cznie z dokumentem potwierdzaj,!cym tozsamosc uzytkownika. W przypadku dzieci
nieposiadaj,!cych dokumentu potwierdzaj,!cego tozsamosc, Karta waZna jest wraz z Kart'!
rodzica, opiekuna lub rodzenstwa posiadaj,!cego dokument potwierdzaj,!cy tozsamosc.
2. Uzytkownik Karty moze korzystac tylko z aktualnie obowi,!zuj,!cych ulg, zwolnien
i preferencji wskazanych w wykazie publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej UML

oraz na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi (www.urnl.lodz.plILKDR).
3. Na z,!danie podmiot6w oferuj,!cych ulgi, zwolnienia i preferencje, uzytkownik Karty
zobowi,!zany jest do okazania Karty wraz z dokurnentem potwierdzaj,!cym tozsamose.
Nieokazanie dokurnentu potwierdzaj,!cego tozsamose moze bye powodem odmowy
uwzglydnienia uprawnien wynikaj,!cych z Karty.
§ 9. 1. Uzytkownik Karty zobowi'!Zany jest do ochrony Karty przed utrat'!
lub zniszczeniem.
2. Karta rna charakter osobisty i nie moze bye uzyczana, b,!dz odstypowana przez
uzytkownika innym nieuprawnionym osobom.
3. Urz'!d Miasta Lodzi nie ponosi odpowiedzialnosci za udostypnienie Karty przez
uzytkownika nieuprawnionym osobom.
4. W przypadku utraty, zgubienia lub uszkodzenia Karty, uzytkownik Karty
zobowi'!zany jest do niezwlocznego zawiadomienia 0 tym fakcie Wydzialu Zdrowia i Spraw
Spolecznych w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzydu Miasta Lodzi.

Zal,!cznik
do Regulaminu wydawania
i uzytkowania L6dzkiej Karty
Duzej Rodziny
PROSZF; WYPELNIC CZYTELNIE: KOMPUTEROWO LUB DRUKOWANYMI LITERAMI

L6di, dn ......................... .
(imi~

i nazwisko wnioskodawcy tj. matkilojcal opiekuna*)

(seria i numer dowodu osobistego)

L6di, ............. ..... ... .... .......... ............. .
kod pocztowy

(adres zamieszkania)
(numer telefonu, adres email)

WNIOSEK
Wnosz~

o
o

0: (proszf! zaznaczyc wlasciwe)
wydanie L6dzkiej Karty Duzej Rodziny
wydanie duplikatu L6dzkiej Karty Du:iej Rodziny,

dla wskazanych ponizej czlonk6w mojej rodziny zamieszkalych pod wsp6lnym, podanym
wyzej adresem:
1. . ..................................................................................... .
(imi~,

nazwisko, PESEL matki / opiekuna prawnego. *)

2. . .................. ..... .... .... .. ....................... ...... ....................... .
(imi~,

nazwisko, PESEL ojca / opiekuna prawnego.* )

3.
(imi~,

nazwisko, PESEL dziecka)

4 ....................................................................................... .
(imi~,

nazwisko, PESEL dziecka)

(imi~,

nazwisko, PESEL dziecka)

(imi~,

nazwisko, PESEL dziecka)

(imi~,

nazwisko, PESEL dziecka)

5.
6.

7.

8....................................................................................... .
(imi~,

nazwisko, PESEL dziecka)

9 ....................................................................................... .
(imi~,

nazwisko, PESEL dziecka)

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Oswiadczam, ze rozliczam sic;: z podatku dochodowego w Lodzi

(czyte/ny podpis wnioskodawcy)

(czyte/ny podpis drugiego rodzicalopiekuna prawn ego,
jes/i zostal wymieniony we wniosku)

Oswiadczam, ze :
1. Nie jestem pozbawional pozbawiony wladzy rodzicielskiej;
2. Dane zawarte we wniosku oraz oswiadczenia s,! zgodne z prawd,! i jestem swiadomaly
odpowiedzialnosci za skladanie nieprawdziwych oswiadczen oraz zobowi,!zujc;: sic;:
niezwlocznie poinformowac 0 wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym
wniosku;
3. Zostalamlem poinformowanaly, ze Karta rna charakter osobisty i nie moze bye
uzyczana, b,!dz odstc;:powana nieuprawnionym osobom.

(czyte/ny podpis wnioskodawcy)

Wyrazam zgody - w zwi~u z art. 7 pkt 5 w odniesieniu do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z p6in. zm.)na gromadzenie i przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Lodzi, z siedzibll w Lodzi,
ul. Piotrkowska 104, danych osobowych zawartych we wniosku 0 wydanie L6dzkiej Karty Duzej
Rodziny i za1llcznikach do wniosku, zawierajllcym imiona, nazwisko, seriy i numer dowodu
osobistego, adres zamieszkania, numer telefonu, adres elektroniczny, PESEL oraz - w przypadku
os6b, kt6rych uprawnienie dotyczy - nr orzeczenia 0 niepemosprawnosci, nr postanowienia Slldu w celu wydania i ui:ytkowania "L6dzkiej Karty Duzej Rodziny".
Wiem, ze podanie danych jest dobrowolne oraz, ze mam prawo kontroli przetwarzania swoich danych
osobowych, prawo dostypu do tresci tych danych oraz ich poprawiania. **

(w imieniu wlasnym orazjako przedstawicie/ ustawowy dzieci
wymienionych we wniosku: czyte/ny podpis wnioskodawcy)

(w imieniu wlasnym:
czyte/ne podpisy wszystkich pozostalych pelno/etnich czlonk6w
rodziny wymienionych we wniosku)

Do odbioru Karty upowazniam
(imi,/, nazwisko i nr dowodu osobistego osoby upowainionej

(czyte/ny podpis wnioskodawcy)

Do wniosku zal~czam (proszy zaznaczyc wlasciwe):
o dow6d osobisty wnioskodawcy - do wgl~du;
o oswiadczenia 0 kontynuowaniu nauki przez dzieci powyzej 18 roku Zycia (zal~cznik
do Wniosku 0 wydanie L6dzkiej Karty Duzej Rodziny);
o w przypadku dzieci zameldowanych poza Lodzi~ - akt urodzenia (oryginal do wgl~du);
o w przypadku dzieci, kt6re ukoncz~ 18 rok zycia przed koncem roku szkolnego, w kt6rym
skladany jest wniosek - zaswiadczenie ze szkoly, w kt6rej aktualnie siy ucz~
o kontynuowaniu nauki;
o w przypadku rodzin zastypczych - kserokopiy postanowienia s~du 0 ustanowieniu rodziny
zastypczej, w tym 0 charakterze pogotowia rodzinnego (oryginal do wgl~du);
o w przypadku rodzinnego domu dziecka - kserokopiy postanowienia s~du 0 umieszczeniu
dziecka w rodzinnym domu dziecka (oryginal do wgl~du);
o w przypadku opiekuna prawnego - kserokopiy postanowienia s~du 0 ustanowieniu opieki
prawnej nad dzieckiem (oryginal do wgl~du);
o w przypadku rodzin z dzieckiemldziecmi niepelnosprawnym(i) powyzej 18 roku zycia
- kserokopiy orzeczenia 0 znacznym stopniu niepelnosprawnosci lub calkowitej
niezdolnosci do pracy i samodzielnej egzystencji (oryginal do wgl~du);

* pod

poj((ciem opiekuna naieZy rozumiec osob((, kt6rej powierzono opiek(( prawn,! nad dzieckiem iub zostala
ustanowiona rodzin,! zast((pcz,! w tym 0 charakterze pogotowia rodzinnego b,!di rodzinnego domu dziecka.
** za osob(( niepemoietni,! iub ubezwlasnowoinion,! zgod(( wyraZa opiekun prawny.

ZahlCznik Nr 2
NIII15
do zarz~dzenia Nr
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia
~'oYpmo.. 2015 r.

A6g1

AO

WZOR LODZKIEJ KARTY DUZEJ RODZINY

tOOZKA KARlA
OUiEJ ROOZINY
Nr korly:
Nr korly rodzic% piekuno:
Nr korly rodzic% piekuno:
Imi~ i nozwisko:

Doto woznoSci korty:

tOOZKA KARlA
OUiEJ ROOZINY
Nr korty:
Nr korty rodzic%piekun o:
Nr korty rodzic%piekuno:
I mi~ i nozwisko:

Data woznoSci korty:

