
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2013 r.

Wprowadzenie karty "Gdynia Rodzinna"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2013.594 j.t.) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W celu realizacji postanowień zawartych w Projekcie Gdynia Rodzinna na lata 2013 - 
2018 wprowadza kartę „Gdynia Rodzinna” – zwaną dalej Kartą. 

2. Karta jest dokumentem potwierdzającym status okaziciela będący podstawą przyznania uprawnień 
wynikających z realizacji Projektu Gdynia Rodzinna.

§ 2. 1. Kartę stanowi karta plastikowa imienna opatrzona nadrukiem: „Gdynia Rodzinna” zawierająca: 

1) Nadrukowane na karcie imiona i nazwisko rodziny stającej się posiadaczem karty. 

2) Każda karta opatrzona będzie kolejnym numerem, oraz hologramem.

2. Każda rodzina może być właścicielem tylko jednej karty. 

3. Karta przysługuje rodzinom, której adres zamieszkania znajduje się w granicach administracyjnych 
Gdyni. 

4. Prawo do odbioru Karty przysługuje jednemu z rodziców rodziny, która spełnia postawione 
wymagania. 

5. Karta „Gdynia Rodzinna” ważna jest przez dwa lata od dnia wydania. 

6. Kartę „Gdynia Rodzinna” po zakończeniu swojej ważności podlega przedłużeniu na kolejny okres pod 
warunkiem spełnienia wymagań postawionych w niniejszej uchwale.

§ 3. 1. Karta „Gdynia Rodzinna” uprawnia do zniżek w miejscach partnerskich programu „Gdynia 
Rodzinna”. 

2. Kartę „Gdynia Rodzinna” należy posiadać w miejscach partnerskich programu, aby skorzystać 
z proponowanych przez partnera zniżek i okazywać do kontroli.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski
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UZASADNIENIE

Realizując założenia programu Gdynia Rodzinna przyjętego Uchwałą XXIV/502/12 Rady Miasta Gdyni 
z 31 października 2012 roku, wprowadzamy system kart Gdynia Rodzinna. Karta podstawowa Gdynia 
Rodzinna będzie wydawana wszystkim gdyńskim rodzinom, które są zainteresowane korzystaniem z ofert 
specjalnych zniżek na korzystanie z atrakcji skierowanych do rodzin.  Od 7 września 2013 roku pierwszym 
miejskim partnerem oferującym zniżkę dla posiadaczy karty podstawowej Gdynia Rodzinna będzie Centrum 
Nauki Experyment. Każdy gdyńska rodzina posiadająca kartę będzie mogła uzyskać dodatkowy rabat na zakup 
biletów wstępu do CNExperyment. Natomiast pierwszym prywatnym parterem oferującym specjalną taryfę dla 
posiadaczy karty jest Stowarzyszenie Klub Sportowy „Bałtyk” Gdynia. Do programu zapraszane będą 
wszystkie podmioty miejskie typu muzea, teatry, galerie realizujące projekty skierowane do rodzin a także 
podmioty prywatne w tym kluby sportowe funkcjonujące na terenie naszego miasta. 
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