
 

 

 

 

REGULAMIN 

WYDAWANIA I KORZYSTANIA  

Z DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO KORZYSTANIE Z ULG  

PRZEZ RODZINY WIELODZIETNE  

Z TERENU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 

 

1. Regulamin obejmuje osoby z rodzin wielodzietnych uczestniczące w Programie „Karty Dużej 

Rodziny” zamieszkałe na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. 

2. Ustala się następujące warunki korzystania z ulg przez rodziny wielodzietne:  

a. wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego wniosku stanowiącego załącznik do 

niniejszego regulaminu, 

b. przedłożenie wypełnionego wniosku do weryfikacji i zatwierdzenia w Urzędzie Gminy 

Juchnowiec Kościelny, przy ul. Lipowej 10,  

c. złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego zatwierdzonego wniosku w Punkcie Obsługi 

Klienta prowadzonym przez Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej Urzędu Miejskiego 

(BKM) w Białymstoku oraz okazanie dowodu osobistego.  

3. Weryfikacji i zatwierdzenia wniosku dokonuje wyznaczony pracownik przez Wójta w siedzibie 

Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, przy ul. Lipowej 10.  

4. Dokumentem służącym do kodowania i umożliwiającym potwierdzenie uprawnień do 

korzystania z ulg przysługującym uczestnikowi Programu jest imienna elektroniczna Białostocka 

Karta Miejska.  

5. Korzystanie z ulg następuje po okazaniu imiennej Białostockiej Karty Miejskiej.  

6. W przypadku utraty statusu rodziny wielodzietnej o której mowa w art.4 ust.1 ustawy z dnia  

5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w Punkcie Obsługi 

Klienta BKM. 

7. Członkowie rodzin wielodzietnych nie mogą udostępniać posiadanej karty, na której zakodowane 

są ulgi, osobom trzecim pod rygorem utraty uprawnień do ulg. W przypadku posługiwania się 

kartą przez osoby nieuprawnione, podmiot współpracujący ma prawo zatrzymać kartę i przekazać 

ją do Punktu Obsługi Klienta BKM.  

8. Ulgi przyznawane są na czas określony, nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.  

9. Dziecku, które nie uczy się lub nie studiuje, a w aktualnym roku osiąga pełnoletność, ulgi 

przyznawane są do ostatniego dnia miesiąca, w którym przypadają urodziny dziecka.  

10. Termin przysługiwania ulg pełnoletniemu dziecku, w wieku od 18 do 25 lat, uczącego się lub 

studiującego, ustala się według daty wynikającej z terminów ważności dokumentów 



potwierdzających fakt pobierania nauki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, 

ponadgimnazjalnych i artystycznych lub studiowania na studiach wyższych I lub II stopnia lub 

jednolitych studiach magisterskich, ale nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym 

przypadają 25-te urodziny dziecka.  

11. W przypadku, gdy o spełnieniu kryterium rodziny wielodzietnej o której mowa w art.4 ust.1 

ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, decyduje wiek jednego z dzieci albo jego 

status ucznia lub studenta, wynikające z tej sytuacji ograniczenie terminu przysługiwania ulg 

skutkuje utratą uprawnień dla wszystkich członków rodziny.  

12. Uzyskanie ulg na kolejny okres, wymaga każdorazowo złożenia przez rodzica/opiekuna 

prawnego zatwierdzonego wniosku stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Wniosek 

należy złożyć najwcześniej 30 dni przed terminem końcowym ich obowiązywanie.  

 

 


