
UCHWAŁA NR XVI/156/19
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie Programu Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwocka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6a i 16 oraz art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z 5 
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1390) Rada Miasta Otwocka uchwala, co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program na rzecz rodzin z co najmniej trójką dzieci, zamieszkałych na terenie Miasta 
Otwocka.

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1. "Programie" – należy przez to rozumieć Program „Rodzina 3+”;

2. "Dużej rodzinie" – należy przez to rozumieć rodzinę w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają 
lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek;

3. "Członkach dużej rodziny" - należy przez to rozumieć:

1) rodzica (rodziców) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) 
prowadzące rodzinny dom dziecka;

2) małżonka rodzica:

3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, 
oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której 
mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2019 r. poz.1111 z późn. zm.).

4. "Mieście" – należy przez to rozumieć Miasto Otwock.

5. "Samorządowych instytucjach kultury" – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne, dla których 
organizatorem jest Miasto Otwock.

6. "Partnerze Programu" – należy przez to rozumieć podmiot, w tym komercyjny, deklarujący uczestnictwo 
w Programie poprzez przyznanie ulg w ramach świadczonych przez siebie usług.

§ 3. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi dużej rodziny, przy czym:

1. Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co 
najmniej troje dzieci w dużej rodzinie spełnia wymagania, o których mowa w ust. 2.

2. Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia:
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2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku

- w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa 
w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności.

3. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub 
któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że Sąd 
nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej 
w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

4. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom 
dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy 
zastępczej.

§ 4. 1. Karta jest imiennym dokumentem wydawanym przez Prezydenta Miasta Otwocka na wniosek 
dorosłego uprawnionego członka dużej rodziny.

2. Karta wydawana jest dla grupy osób spełniających kryteria uczestnictwa w Programie.

3. Kartę wydaje się na okres jednego roku, liczony począwszy od daty złożenia wniosku, po którego 
upływie ważność Karty wygasa.

4. Karta jest jedynym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania z Programu. Osoby 
spełniające kryteria uchwały mogą korzystać z Programu wyłącznie po każdorazowym okazaniu aktualnej 
Karty. Tożsamość osoby posługującej się Kartą powinna być potwierdzona dokumentem ze zdjęciem.

W przypadku dziecka w wieku przedszkolnym lub młodszego, nie posiadającego własnego dokumentu 
tożsamości lub legitymacji szkolnej karta honorowana jest wraz z dokumentem rodzica.

5. Osoby dorosłe, na rzecz których wydano Kartę, zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia 
Prezydenta Miasta Otwocka o każdej okoliczności lub zmianie, mogącej mieć wpływ na ocenę zasadności 
posiadania Karty oraz jej zwrotu.

6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty wnioskodawca może ubiegać się o wydanie jej duplikatu. 
Wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości określonej w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej 
Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu 
(M.P. z 2019r. poz. 213) lub późniejsze obwieszczenia je zastępujące.

7. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez posiadacza innym 
nieupoważnionym osobom.

§ 5. 1. Uprawnienia do korzystania z Programu nabywają osoby, na rzecz której wydano Kartę.

2. Karta w związku z realizacją Programu uprawnia do:

1) dopłaty w wysokości 50% do dziennej opłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Otwock, z zastrzeżeniem osób, które objęte są inną formą dożywiania 
lub które spełniają kryteria do objęcia nią;

2) dopłaty w wysokości 50% do dziennej opłaty za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Otwocku.

3. Samorządowe instytucje kultury ustalą wysokość zniżek w wysokości 50% jednorazowego świadczenia 
w skali miesiąca. Szczegółowe zapisy dotyczące zakresu obowiązujących zniżek podmioty określą w swoich 
regulaminach.

§ 6. 1. Do udziału w Programie mogą przystąpić inne instytucje, podmioty komercyjne oraz organizacje 
pozarządowe, które w ramach świadczonych przez siebie usług będą realizować ulgi, preferencje lub 
świadczenia dla dużych rodzin.
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2. Przystąpienie do Programu podmiotów, o których mowa w ust. 3, jest dobrowolne i następuje na 
podstawie deklaracji złożonej przez zainteresowany podmiot.

3. Wykaz Partnerów biorących udział w Programie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Otwocka wraz z wykazem zadeklarowanych przez nich ulg.

§ 7. Wniosek o wydanie Karty stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 9. Traci moc Uchwała nr XLI/421/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 01 października 2013 roku w sprawie 
Programu Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwocka.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 października 2019 r.

 

Przewodnicząca Rady Miasta Otwocka

Monika Joanna Kwiek
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Urząd Miasta Otwocka 
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock 
tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25 
www.otwock.pl e-mail: umotwock@otwock.pl 

 
 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady 
Miasta Otwocka Nr XVI/156/19     
z dnia 13 sierpnia 2019 roku

 
 

 
Wnioskodawca 

 

Adres 
zamieszkania 

 
Adres do 

 
 
 

(ulica, nr, kod pocztowy, miasto) 

korespondencji    
(ulica, nr, kod pocztowy, miasto) 

 
Telefon  

WNIOSEK O WYDANIE/PRZEDŁUŻENIE* KARTY RODZINA 3+ 

Wnoszę o wydanie karty Rodzina 3+ dla członków mojej rodziny uprawniającej do korzystania z ulg udzielanych  
w ramach programu Rodzina 3+ określonych uchwałą Rady Miasta Otwocka Nr XVI/156/19 z dnia 13 sierpnia 2019 roku 
w sprawie przyjęcia programu Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwocka. 
Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób: 

 
1.     

(imię i nazwisko,, PESEL Wnioskodawcy) 

2.     
(imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, placówka do której uczęszcza dziecko)* 

3.     
(imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, placówka do której uczęszcza dziecko)* 

4.     
(imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, placówka do której uczęszcza dziecko)* 

5.     
(imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, placówka do której uczęszcza dziecko)* 

6.     
(imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, placówka do której uczęszcza dziecko)* 

7.     
(imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, placówka do której uczęszcza dziecko)* 

8.     
(imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, placówka do której uczęszcza dziecko)* 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
Do wniosku przedstawiam dowódy osobiste rodziców lub opiekunów (do wglądu). 
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 

Otwock, dnia                                                                                                   
             (podpis wnioskodawcy) 

 

  
            (ulica, nr, kod pocztowy, miasto) 
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Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych członków rodziny wskazanych we wniosku  
o przyznanie Karty Rodzina3+ lub wydanie duplikatu Karty Rodzina 3+  jest Prezydent Miasta Otwocka, 05-400 Otwock, ul. 
Armii Krajowej 5, 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Prezydenta Miasta Otwocka: e-mail iod@otwock.pl,  
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe członków rodziny wskazanych we wniosku przetwarzane będą w celu 

realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny oraz Uchwaly Rady Miasta 
Otwocka w sprawie Programu Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwocka. 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 
r. o Karcie Dużej Rodziny. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych członków rodziny wskazanych we wniosku będą 
wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów.  

6. Pani/Pana dane oraz dane osobowe członków rodziny wskazanych we wniosku nie będą przekazane odbiorcom  
w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji 
międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe członków rodziny wskazanych we wniosku przetwarzane będą przez okres 
niezbędny do realizacji celu przetwarzania, wskazanego w pkt 3, a po tym czasie przechowywane zgodnie z JRWA.  

8. Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do: 
 żądania uzyskania dostępu do treści swoich danych; 
 sprostowania swoich danych; 
 żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl 

obowiązujących przepisów. 
9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak 

pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których 
odbywa się przetwarzanie. 

10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie prawa do 
przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie. 

11. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie tych danych stanowi wymóg ustawowy, 
niezbędny do realizacji celów, określonych w pkt 3. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem 
sprawy. 

13. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe członków rodziny wskazanych we wniosku nie będą poddane 
zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji oraz profilowaniu. 

 
 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Uchwałą Nr XVI/156/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 roku 
w sprawie przyjęcia programu Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwocka i zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Urząd Miasta 
Otwocka o każdej zmianie sytuacji rodziny, która wiąże się z utratą uprawnień do korzystania z Programu. 

 
 
 
Otwock, dnia                                                 

(podpis wnioskodawcy) 
 
 
 

 
CZEŚĆ II 

 
Kwituję odbiór Karty „Rodzina 3+” o numerze: 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

Dane na Karcie są zgodne z podanymi we wniosku. 
 
 
 

Otwock, dnia     
 
 

 

(podpis) 
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