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Ustawa z dnia 4 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. 2014 r.,
poz. 1863 z późn. zm.)






Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny lub duplikatu Karty Dużej Rodziny
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki (dotyczy dzieci po 18 r.ż)
Oświadczenie rodzica o korzystaniu z pełni władzy rodzicielskiej
Zgoda na wykorzystanie telefonu komórkowego w komunikacji dotyczącej Karty
Dużej Rodziny

Do pobrania w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Gdańskim lub poprzez BIP –
karty usług.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Warszawska 28A
82-100 Nowy Dwór Gdański
pokój nr 1

Komórka
organizacyjna
Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Gdańskim
odpowiedzialna za Inspektor ds. ewidencji ludności
realizację
Terminy załatwienia
W ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
sprawy
Opłaty

Karty wydawane są bezpłatnie.
Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi 9,21 zł.

Forma załatwienia
(wynik zadania)

Wydanie kart dla wszystkich członków rodziny, na których złożony był wniosek.

Tryb odwoławczy

Brak
Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom, w której rodzic(e) lub małżonek
rodzica, rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mają na
utrzymaniu 3 lub więcej dzieci :

w wieku do 18 roku życia;

Uwagi



w wieku do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w: szkole - do dnia
30 września następującego po końcu roku szkolnego lub szkole wyższej - do
końca roku akademickiego - w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z
oświadczeniem



bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;


przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu
dziecka, o której mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30
września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane
zakończenie nauki w danej placówce lub do końca roku akademickiego, w którym
jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem
(nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia)



w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z
programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego
powiadomienia o zmianach. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania
nowej Karty.



w przypadku stwierdzenia przez urzędnika obsługującego program utraty
uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do
niezwłocznego zwrotu Karty.
W przypadku gdy po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem,
członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do
uzyskania uprawnień wynikających z programu, pozostali członkowie rodziny
wielodzietnej nie tracą uprawnień wynikających z programu.



karta nie podlega wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu
wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, przestał spełniać wymagania
konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu.



rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień,
mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z
programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez
umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień
wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej
nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co
najmniej trojga dzieci.



małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych
uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do
korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił
rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez
rozwód.



w przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób
utracona, należy złożyć wniosek o duplikat Karty. Składając wniosek o wydanie
duplikatu Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku
dziecka, odpis aktu urodzenia oraz należy dołączyć potwierdzenie dokonania
opłaty.



w przypadku osób, które ukończyły 18 lat Karta jest ważna wraz z dokumentem
potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub w szkole wyższej.

Dodatkowych informacji udziela Inspektor ds. ewidencji ludności: Magdalena Gondek,
tel. 55 625 77 97, e-mail: m.gondek@miastonowydwor.pl

Sporządziła: Magdalena Gondek
zatwierdził..................................

