
UCHWAŁA NR XLVI/914/14
RADY MIASTA CHORZÓW

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/854/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 kwietnia 2014 r. 
w sprawie wprowadzenia programu dla rodzin wielodzietnych „CHORZOWSKA KARTA DUŻEJ 

RODZINY”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów 
uchwala 

§ 1. 

W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLIV/854/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. 
stanowiącym Program „Chorzowska Karta Dużej Rodziny” wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 Załącznika Adresaci Programu otrzymuje brzmienie: 

„1. Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Chorzowa, przy 
czym przez „rodzinę wielodzietną” rozumie się rodzinę, mającą na utrzymaniu co najmniej troje 
dzieci. 

2.  Do korzystania z Programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej wg kryteriów 
określonych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. 
z dnia 5 czerwca 2014 r. poz.755), zwanego dalej rozporządzeniem. 

3.  Prawo do korzystania z Programu przysługuje niezależnie od dochodu.”;

2) § 3 Załącznika „Sposoby realizacji Programu” pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) Obowiązujące w ramach Programu lokalne zniżki, ulgi, zwolnienia i preferencje będą 
honorowane wraz z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny, zwaną dalej Kartą – na podstawie 
numeru Karty, w którym siedem pierwszych cyfr stanowi identyfikator podziału terytorialnego dla 
Miasta Chorzów (TERYT: 246301 1)- ustalony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r.w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania 
i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych 
z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. nr 157, poz. 1031, z późn.zm.). 

4)  Zasady przyznawania, wydawania, korzystania z Karty, wzór wniosku o przyznanie Karty, 
wzór Karty określa rozporządzenie wraz z załącznikami.”.

Pozostałe punkty § 3 zatytułowanego „Sposoby realizacji Programu” pozostają bez zmian.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 
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§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Chorzów

Henryk Wieczorek
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