
Załącznik Nr 1 do uchwały  

Nr 611/2014 Zarządu Powiatu 

 w Biłgoraju z dnia 26 sierpnia 2014r. 

 

 

Regulamin wydawania i korzystania z „Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny 

Zastępczej 3+” 
 

 

§ 1 
 

1. Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej 3+, zwana dalej Kartą, wydawana jest 

rodzinom wielodzietnym oraz wielodzietnym rodzinom zastępczym zamieszkującym na 

terenie Powiatu Biłgorajskiego celem potwierdzenia uprawnień do korzystania z dóbr kultury, 

rekreacji i sportu na preferencyjnych warunkach, a mianowicie:  

a) 50% zniżki na korzystanie z Krytej Pływalni przy Zespole Szkół Budowlanych i 

Ogólnokształcących, ul. Cegielniana 24, 23-400 Biłgoraj; 

b) 50% zniżki na bilety wstępu do Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, ul. Kościuszki 87,  

23-400 Biłgoraj. 

 

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

a) rodzina wielodzietna – rodzina składająca się z rodziców/rodzica bądź opiekuna prawnego 

wychowujących troje lub więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku 

życia w przypadku gdy dziecko kontynuuje naukę w szkole lub na uczelni wyższej, 

b) wielodzietna rodzina zastępcza – forma prawna sprawowania opieki nad dziećmi 

pozbawionymi całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dziećmi 

niedostosowanymi społecznie, składająca się z rodziców/rodzica zastępczego wychowujących 

troje lub więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w 

przypadku gdy dziecko kontynuuje naukę w szkole lub na uczelni wyższej, 

c) osoba zamieszkała na terenie Powiatu Biłgorajskiego – osoba posiadająca stałe miejsce 

pobytu na terenie Powiatu Biłgorajskiego. 

 

§ 2 

 

1. W celu otrzymania Karty rodzice bądź opiekun prawny składa w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, 

wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Wzór wniosku określa 

załącznik Nr 2. 



 

2. Kartę wydaje Starosta Biłgorajski. 

 

3. Druki wniosków dostępne są: 

a) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, 

b) na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju: 

www.pcprbilgoraj.website.pl, 

c) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju 

www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl w zakładce budżet i ogłoszenia. 

 

4. Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku wraz 

z kompletem dokumentów. 

 

§ 3 

 

1. Karta wydawana jest na okres do uzyskania przez dziecko pełnoletności lub do ukończenia 

25 roku życia (gdy dziecko uczy się lub studiuje) zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych 

bez ograniczenia wieku (do czasu ważności orzeczenia o niepełnosprawności) pozostających 

pod opieką rodziców/opiekuna. 

 

2. Karta jest imienna, posiada indywidualny numer i termin ważności, datę wydania oraz 

podpis i pieczęć organu wydającego. 

 

3. Imienną Kartę otrzymuje każdy uprawniony członek rodziny wielodzietnej/wielodzietnej 

rodziny zastępczej. 

 

4. Karta ważna jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. W przypadku 

dzieci nie posiadających dokumentu tożsamości Karta jest ważna z Kartą pełnoletniego 

członka rodziny. 

 

5. Karta ważna jest przez jeden rok od dnia jej wydania. Najpóźniej w terminie 30 dni od daty 

utraty ważności Karty, osoby zainteresowane mogą wystąpić z ponownym wnioskiem o jej 

wydanie. 

 

6. Karta jest wydawana bezpłatnie. 

 

http://www.pcprbilgoraj.website.pl/
http://www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl/


7. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do 

niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie w formie pisemnej Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju.  

Na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego może być wydany duplikat Karty. 

8. W przypadku wyrażenia chęci włączenia się w działanie nowych podmiotów oferujących 

wsparcie rodzin wielodzietnych/wielodzietnych zastępczych, możliwe jest rozszerzenie 

zakresu korzystania z dóbr wymienionych w § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu. 


