
 

 

 

 

 

                                                                                Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ………. 
                                                                                Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie 
                                                                                z dnia …………………… 
                                                                                                                                                                                

Regulamin przyznawania i wydawania Karty 

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” 

    

1. „Siemianowicką Kartę Rodzinną 3 i więcej” wprowadza się w ramach realizacji 

Uchwały nr 422/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 września 2013r. 

2. Program „Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” skierowany jest do rodzin 

wielodzietnych i rodzin zastępczych wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta 

Siemianowice Śląskie, wychowujących 3 lub więcej dzieci w wieku do 18. roku życia, 

lub do 25. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. 

3. „Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” jest potwierdzeniem uprawnień  

do korzystania z ulg dla beneficjentów Programu. 

4. „Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” wydawana jest imiennie i bezpłatnie: 

- na wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

- na okres 1 roku licząc od daty złożenia wniosku o wydanie karty,    

                    z możliwością przedłużenia do 3 lat, 

- dla każdego członka rodziny wielodzietnej i rodziny zastępczej wielodzietnej. 

5. Karta jest ważna jedynie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość 

(w przypadku osób nieletnich np. legitymacja szkolna) lub z dokumentem ze zdjęciem 

potwierdzającym tożsamość rodzica osoby uprawnionej. 

6. Wniosek o wydanie Karty należy pobrać w kancelarii podawczej w Urzędzie Miasta 

przy ul. Michałkowickiej 105 w Siemianowicach Śląskich lub ze strony internetowej 

Urzędu Miasta. 

7. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. 

Dane przedłożone przez wnioskodawcę mogą zostać zweryfikowane z dokumentami 

źródłowymi. 



 

 

 

 

 

8. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Kartę można odebrać w kancelarii podawczej 

w Urzędzie Miasta przy ul. Michałkowickiej 105 w Siemianowicach Śląskich. Osoba 

uprawniona zostanie poinformowana telefonicznie lub listownie o terminie            

odbioru Karty. 

9. W przypadku utraty Karty wnioskodawca lub członek jego rodziny składa           

oświadczenie o utracie Karty „Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” (załącznik 

nr 2 do niniejszego Regulaminu) wraz z  wnioskiem o wyrobienie duplikatu Karty.                               

10. Duplikat Karty wydawany jest bezpłatnie i posiada taki sam numer co oryginał Karty. 

11. Warunkiem koniecznym do otrzymania „Siemianowickiej Karty Rodzinnej 3 i więcej” 

jest wyrażenie przez wnioskodawcę zgody, na przetwarzanie danych osobowych przez  

Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich oraz dostęp do tych danych przez podmioty 

współpracujące w ramach Programu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych. 

12. Beneficjenci Programu nie mogą użyczać Karty osobom trzecim pod karą cofnięcia 

przyznania uprawnień. W przypadku posługiwania się Kartą przez osoby 

nieuprawnione, podmiot współpracujący w ramach Programu ma prawo zatrzymać 

Kartę i przekazać ją do Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia w Wydziale Spraw 

Społecznych i Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich, ul. 

Michałkowicka 105. 

  

 

 

 

 


