Regulamin wydawania Kart „Gdynia Rodzinna Plus”

1. W celu otrzymania karty należy:
1) złożyć wypełniony wniosek o wydanie kart Gdynia Rodzinna Plus, stanowiący
załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, do Zarządu Komunikacji Miejskiej
w Gdyni (dalej: ZKM);
2) wyrazić zgodę we wniosku na przetwarzanie danych osobowych w celu wydania
karty;
3) potwierdzić fakt zamieszkiwania pod wspólnym adresem w Gdyni;
4) okazać akty urodzenia dzieci, dokumenty potwierdzające przysposobienie - do
wglądu;
5) okazać ważne legitymacje szkolne lub studenckie dzieci pomiędzy 18 a 24 rokiem
życia – do wglądu; w przypadku uczniów i studentów zagranicznych szkół i uczelni
wymagane jest okazanie wydanych poza granicami RP Europejskiej Karty
Młodzieżowej EURO<26 Student lub karty ISIC – do wglądu;
6) w przypadku dzieci niepełnosprawnych należy dodatkowo okazać ważne
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym;
7) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej należy
przedstawić postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnej pieczy
zastępczej lub decyzję przyznającą świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania
dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej;
8) okazać dokument ze zdjęciem.

2. W przypadku gdy powyższe dokumenty nie są w stanie potwierdzić faktu zamieszkania

rodziny na terenie miasta Gdyni, wnioskodawcy przedstawiają dokument potwierdzający
odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego właściwego dla osób
zamieszkałych na terenie miasta Gdyni (np. zaświadczenie lub deklaracja PIT).

3. Nie wydaje się karty dla dzieci do lat 7, ponieważ są one zwolnione z opłat za przejazd
komunikacją miejską.

4. ZKM personalizuje karty, wprowadzając do systemu biletu elektronicznego następujące
dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL.

5. Odbiór kart następuje w Biurze Obsługi Klienta ZKM nr 1, ul. Kilińskiego 16 po okazaniu
dokumentu ze zdjęciem.

6. Przedłużenie ważności kart Gdynia Rodzinna Plus możliwe jest nie wcześniej niż na 3
miesiące przed końcem ważności karty, tj. od dnia 01 czerwca każdego roku.

7. W celu przedłużenia ważności karty „Gdynia Rodzinna Plus” na kolejny okres ważności
należy:

1) ponownie zweryfikować spełnienie wymagań określonych w uchwale
nr XXXI/643/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie
wprowadzenia karty "Gdynia Rodzinna Plus" (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 3020, zm.
Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 poz. 2454).
2) złożyć wniosek w ZKM o przedłużenie ważności kart Gdynia Rodzinna Plus,
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

8. W przypadku nieodebrania Karty „Gdynia Rodzinna Plus” przez okres trzech miesięcy od

dnia złożenia wniosku karta zostanie zablokowana, a dane związane z tą kartą zostaną
usunięte.

9. Nieprzedłużona Karta „Gdynia Rodzinna Plus” przez okres trzech miesięcy od końca
okresu ważności zostanie zablokowana, a dane związane z tą kartą zostaną usunięte.

10. Zobowiązuje się Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni do informowania

rodzin z trójką i więcej dzieci o możliwości skorzystania z programu karta „Gdynia
Rodzinna Plus”.

