
KARTA USŁUGI 
 

 

1. TYTUŁ : 

 / określenie sprawy /: Wydanie Wyszkowskiej Karty Rodziny 

  

2. NIEZBĘDNY FORMULARZ: 

Wniosek o wydanie Wyszkowskiej Karty Rodziny. 

 

3. WYMAGANE DOKUMENTY :  

 wniosek o wydanie Wyszkowskiej Karty Rodziny, 

 w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – zaświadczenie ze 

szkoły/uczelni lub oświadczenie ucznia/studenta o planowanym terminie 

ukończenia nauki w danej placówce, 

 w przypadku rodziny zastępczej lub opiekuna prawnego – kserokopię 

postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej bądź ustanowieniu 

opiekuna prawnego (oryginał do wglądu), 

 w przypadku rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Wyszków – 

dokument potwierdzający rozliczanie się z podatku dochodowego od osób 

fizycznych w Wyszkowie – xero PIT-u (w przypadku rozliczania podatku 

przez Internet należy dołączyć xero PIT-u oraz wydrukowane Urzędowe 

Poświadczenie Odbioru – PIT wraz z wygenerowanym numerem 

dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO) lub 

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Wyszkowie. 

 

4. WYSOKOŚĆ OPŁATY : brak. 

 

5. SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY : nie dotyczy. 

 

6. TERMIN  I FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY : 

Wydanie Wyszkowskiej Karty Rodziny w terminie 30 dni od daty złożenia 

kompletnego wniosku. 

 

7. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:  

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, ul. Aleja 

Róż 2, 07-200 Wyszków  

 

8. SPRAWĘ PROWADZI: 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych pok. 8c. 

 

9. INFORMACJI UDZIELA: 

Monika Osowiecka tel.  0-29 743-77-70 

 

 



10. PODSTAWA PRAWNA: 

Uchwała Nr VIII/73/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie 

przyjęcia programu „Wyszkowska Karta Rodziny”. 

 

Zarządzenie  Nr 194/2015 Burmistrza Wyszkowa z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Wyszkowskiej Karty 

Rodziny, ustalenia wzoru Karty oraz wniosku o jej wydanie. 

 

11.  GODZINY PRACY URZĘDU :  

poniedziałek – piątek 8-16, wtorek 8-18  

 

12. DODATKOWE INFORMACJE : 

 

Karta przysługuje rodzinie wielodzietnej, zameldowanej lub zamieszkałej na terenie 

gminy Wyszków, mającej na utrzymaniu troje lub więcej dzieci: 

 w wieku do ukończenia 18. roku życia; 

 w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się lub 

studiuje. 

 

Aktualny wykaz usług i zniżek oferowanych przez Wyszkowską Kartę Rodziny 

dostępny jest na stronie www.wyszkow.pl. 

 

Karta wydawana jest na okres 3 lat lub do momentu posiadania uprawnień do 

korzystania z programu. 

 

 

Osoba sporządzająca kartę –  Monika Osowiecka 
Osoba zatwierdzająca kartę pod względem merytorycznym – Sławomir Cieślak  

 

 

http://www.wyszkow.pl/

