URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU

KARTA USŁUGI

Wydawanie „Kart Dużej Rodziny”

KU-210/DZiSS

Obowiązuje od:
01.03.2019

Program „Karta Dużej Rodziny”, zwany dalej „Programem”, skierowany jest do rodzin wielodzietnych
i wielodzietnych rodzin zastępczych zamieszkujących pod wspólnym adresem na terenie Miasta Elbląg.

Opis sprawy

Wykaz niezbędnych
dokumentów i
formularzy do
wypełnienia
Sposób wypełnienia
dokumentów
Wymagane opłaty,
forma i miejsce ich
wnoszenia
Terminy składania
dokumentów

Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę wielodzietną w tym rodzinę zastępczą zamieszkałą na
terenie Elbląga, składającą się z rodziców ( rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy
dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego).

Wypełniony wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny,
Dokumenty do wglądu:
- w przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu
- w przypadku osób niepełnosprawnych ( dot dzieci ) – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Wniosek należy wypełnić czytelnie, potwierdzić dane w nim zawarte podpisem.

Nie podlega opłacie.

Dokumenty prosimy złożyć w odpowiednim, dogodnym dla Państwa terminie.

Miejsce składania
dokumentów

Urząd Miejski w Elblągu
Departament Zdrowia i Spraw Społecznych
ul. Kosynierów Gdyńskich 42
Czynny: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30-15.30
we wtorki w godz. 7.30-16.30
w piątki w godz. 7.30 – 14.30
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo:
-w pokoju nr 12,
- pod nr tel. 55 239 31 60 lub 55 239 30 23
- e-mail: dziss@umelblag.pl

Sposób i termin
załatwienia

Dwa tygodnie od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

Nie dotyczy
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Podstawa prawna

1/ Uchwała Nr XXVI/709/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia
na terenie Gminy Miasto Elbląg Programu „Karta Dużej Rodziny”,
2/ Uchwała Nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu „Karty Dużej Rodziny”, jej wzoru, wzoru wniosku o wydanie „Karty Dużej Rodziny” oraz
podstawowego katalogu zniżek ( wraz ze zmianami ).
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