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

RADY MIASTA GDYNI
z dnia .............................. 2013 r.

w sprawie wprowadzenia karty " Gdynia Rodzinna Plus"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)1) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 4 w 
związku z art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 
z późn. zm)2) Rada Miasta Gdyni uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W celu realizacji postanowień zawartych w Projekcie Gdynia Rodzinna na 
lata 2013 - 2018 wprowadza kartę „Gdynia Rodzinna Plus” – 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 elektroniczna imienna opatrzona nadrukiem: „Gdynia 
Rodzinna Plus” zawierająca: 

1) Nadrukowane na karcie imię i nazwisko oraz zdjęcie członka rodziny. 
2) Zapisane elektronicznie wewnątrz karty imię i nazwisko członka rodziny, nr PESEL, 

adres zameldowania.
2. Karta przysługuje każdemu członkowi rodziny wielodzietnej zameldowanej 

w Gdyni pod wspólnym adresem, w której minimum jedno z rodziców jest w stanie 
udokumentować posiadanie co najmniej czworga dzieci własnych lub przysposobionych 
w wieku do 24 lat włącznie, pod warunkiem kontynuacji nauki przez te dzieci, które 
ukończyły 18 rok życia. 

3. Prawo do odbioru Karty dla siebie, współmałżonka i dzieci przysługuje jednemu 
z rodziców rodziny, która spełnia postawione wymagania. 

4. Karta „Gdynia Rodzinna Plus” ważna jest przez jeden rok – od dnia 1 września 
do dnia 31 sierpnia roku następnego. 

5. Karta elektroniczna stanowiąca Kartę „Gdynia Rodzinna Plus” po zakończeniu 
swojej ważności podlega przedłużeniu na kolejny okres pod warunkiem spełnienia 
wymagań postawionych w niniejszej uchwale.

§ 3. 1. Karta „Gdynia Rodzinna Plus” uprawnia do bezpłatnych przejazdów 
środkami miejskiej komunikacji zbiorowej wyłącznie na liniach zwykłych w granicach 
Gdyni we wszystkie dni tygodnia w okresie ważności Karty. 

2. Kartę „Gdynia Rodzinna Plus” należy posiadać w czasie przejazdu i okazywać 
do kontroli.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, 
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 
219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 
1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 579, 1544, 1548.
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§ 4. 1. Zobowiązuje się Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni do wystawiania 
w imieniu gminy Gdynia powyższych Kart „Gdynia Rodzinna Plus” według zasad 
opisanych powyżej. 

2. Nie pobiera się opłaty za wydanie karty elektronicznej, stanowiącej Kartę 
„Gdynia Rodzinna Plus”. 

3. Upoważnia się ZKM w Gdyni do pobierania opłaty za odtworzenie Karty 
zgubionej lub zniszczonej z winy użytkownika. 

4. Za odtworzenie karty elektronicznej stanowiącej Kartę „Gdynia Rodzinna Plus” 
zgubionej lub zniszczonej z winy użytkownika ustala się opłatę w wysokości 10 zł.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie 
od dnia 1 września 2013 roku. 

Przewodniczacy Rady Miasta:
S. Szwabski
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UZASADNIENIE

W nawiązaniu do UCHWAŁY Nr XXIV/502/12 RADY MIASTA GDYNI z 31 
października 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu Gdynia Rodzinna na lata 2013 – 
2018 wprowadza się Kartę „Gdynia Rodzinna Plus”. 

Program Gdynia Rodzinna stanowi kompendium realizowanej przez Miasto 
Gdynia polityki rodzinnej, która kieruje się zasadą poszanowania autonomii rodziny 
i koncentruje się na rodzinach z dziećmi do momentu ich usamodzielnienia. Nadaje 
kierunek działaniom, które służą kształtowaniu miasta przyjaznego rodzinie. 

Jednym z elementów przyjętego przez Radę Miasta programu jest wprowadzenie 
karty Gdynia Rodzinna Plus uprawniającej do darmowych przejazdów dla rodzin 
posiadających czworo i więcej dzieci. Wprowadzona Karta Gdynia Rodzinna Plus 
będzie uprawniała każdą osobę w rodzinie wielodzietnej posiadającej co najmniej 
czworo dzieci własnych lub przysposobionych w wieku od 4 – 18 lub 24 roku życia (w 
sytuacji, gdy kontynuuje naukę) do bezpłatnych przejazdów Komunikacją Miejską na 
terenie Miasta Gdyni. Każda osoba w rodzinie będzie posługiwać się Kartą Gdynia 
Rodzinna Plus w celu udokumentowania prawa do bezpłatnych przejazdów. 

Wierzymy, że takie działanie wpłynie na wyrównanie szans rodzin wielodzietnych 
i obniży wydatki dla tych rodzin. Warunkiem korzystania jest rejestracja i pobranie karty 
Gdynia Rodzinna Plus przez rodziny wielodzietne, które są zameldowane w Gdyni.
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