
Załącznik do  

Zarządzenia nr 101/2018 

Z dnia 25 maja 2018 r. 
 

  

 

 

Regulamin przyznawania i korzystania  

z Karty Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne  

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne. 

 

§1 

Karta adresowana jest do mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne. 

 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o osobie zamieszkałej na terenie Gminy Tarnowo Podgórne 

– należy przez to rozumieć osobę zamieszkałą na terenie Gminy Tarnowo Podgórne z 

zamiarem stałego pobytu, która w formularzu PIT lub ZAP-3 zgłosiła faktyczne zamieszkanie 

na terenie Gminy Tarnowo Podgórne 

 

§ 3 

Karta jest dokumentem uprawniającym jej posiadaczy do korzystania z ulg, rabatów, zniżek 

na usługi i produkty zaoferowane przez następujące podmioty: 

1) jednostki organizacyjne Gminy Tarnowo Podgórne 

2) organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

3) osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy 

Tarnowo Podgórne, które wyrażą chęć współpracy i przystąpią do programu Karta 

Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne. 

 

§ 4 

Karta zawiera w szczególności: 

1) zdjęcie właściciela Karty, 

2) imię i nazwisko właściciela Karty, 

3) numer Karty, 



 

4) informację o treści: Uprawnia właściciela do zniżek w wybranych punktach 

partnerskich 

Karta ważna jest wyłącznie z aktualnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem. 

 

§ 5 

Regulamin przyznawania i korzystania z Karty Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne 

dostępny jest na stronie http://www.tarnowo-podgorne.pl/karta-mieszkanca/ oraz w siedzibie 

Urzędu Gminy w Wydziale Obsługi Klienta oraz na stanowisku ds. Promocji. 

 

 

Rozdział 2. 

Zasady związane z przyznawaniem i korzystaniem z Karty. 

 

§ 6 

1. W celu otrzymania Karty osoba uprawniona składa w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, 

w Filii Urzędu w Przeźmierowie lub drogą elektroniczną, wypełniony i podpisany wniosek, 

którego wzór stanowi załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

2. W celu weryfikacji uprawnień do uzyskania Karty urzędnik potwierdza zameldowanie 

zgodnie z danymi z rejestru mieszkańców lub wnioskodawca przedstawia pierwszą stronę 

złożonego zeznania PIT za poprzedni rok lub formularz ZAP-3. 

 

§ 7  

1. Karta wydawana jest niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia 

wniosku, o którym mowa w § 6. 

2. Karta jest ważna bezterminowo. 

3. Posiadacz Karty zobowiązany jest do poinformowania o zmianach dotyczących 

okoliczności, o których mowa w § 2 Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.  

4. W przypadku utraty uprawnień o których mowa w § 2 dokonuje się zwrotu karty wraz z 

formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 8 

1. Karta ważna jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

2. Kartą może posługiwać się jedynie osoba, na którą Karta została wydana. 

 

 

 



 

§ 9  

1. W przypadku utraty Karty, osoba uprawniona do jej używania zobowiązana jest do 

niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Urząd Gminy Tarnowo Podgórne o 

powyższym fakcie.  

2. W celu ponownego otrzymania utraconej Karty osoba uprawniona składa w Urzędzie 

Gminy Tarnowo Podgórne, w Filii Urzędu w Przeźmierowie lub drogą elektroniczną, 

wypełniony i podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 3 lub załącznik nr 4 do 

niniejszego regulaminu. Za ponowne wydanie Karty pobiera się opłatę w wysokości 20 zł, 

którą należy wpłacić na wskazane konto.  

 

Załączniki do Regulaminu: 

 załącznik nr 1 – Wniosek o wydanie Karty Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne 

 załącznik nr 2 – Wniosek o wydanie Karty Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne dla 

dziecka 

 załącznik nr 3 – Wniosek o ponowne wydanie Karty Mieszkańca Gminy Tarnowo 

Podgórne 

 załącznik nr 4 – Wniosek o ponowne wydanie Karty Mieszkańca Gminy Tarnowo 

Podgórne dla dziecka 

 załącznik nr 5 – Formularz zwrotu Karty Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne  


