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Proiekt

z dnia .....................
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR..................
RADY MI AST A PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

2020 r.z dnia

w sprawie przyj^cia Programu „Piotrkowska Karta Mieszkanca”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, 10il8, art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorz^dzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) uchwala si? co nast?puje:

§ 1. W celu poprawy warunkow zycia mieszkancow miasta Piotrkowa Trybunalskiego przyjmuje si? program 
„Piotrkowska Karta Mieszkanca” stanowi^cy zal^cznik Nr 1 do niniejszej uchwaly.

§ 2. Znizki i preferencje posiadacza Piotrkowskiej Karty Mieszkanca definiuje zalqcznik Nr 2 do niniejszej 
uchwaly.

§ 3. Program w cz?sci realizowanej przez jednostki organizacyjne Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
finansowany b?dzie ze srodkow budzetowych miasta.

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§5. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14dni od jej opublikowania w Dzienniku Urz?dowym 

Wojewodztwa Lodzkiego.

iNSPEKTOh 

Eliza Gatcu

KIER&WNIK / 
ReferatuS^faW^pol^znych lA/iCtPR^YDENT MIASTA 

Trybunalskiego

Andfaej Kacperek

Riot
Grzegorz Xtlnowski

Strona 1Id: 9F3322DC-663D-46D5-A41D-00AED38108B2. Projekt



Zal^cznik Nr 1 do uchwaly Nr.............
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 2020 r.

Regulamin Programu Piotrkowskiej Karta Mieszkahca

§ 1. 1. Przyjmuje si? Program "Piotrkowska Karta Mieszkanca" zwany dalej "Programem".
2. Program kierowany jest do osob, ktorych miejscem zamieszkania jest Miasto Piotrkow Trybunalski, 

zwanych dalej „mieszkancami”.
3. W rozumieniu Programu przez miejsce zamieszkania nalezy rozumiec miejscowosc, w ktorej osoba ta 

przebywa z zamiarem stalego pobytu.
§ 2. Program skierowany jest do osob pelnoletnich mieszkancow Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ktorzy 

nie posiadaj^ uprawnien do znizek z innego tytulu.
§ 3. 1. Program Piotrkowska Karta Mieszkanca ma na celu:

1) popraw? warunkow zycia mieszkancow poprzez zmniejszenie obci^zen finansowych;
2) zwi?kszenie mieszkancom dost?pnosci do uslug instytucji kultury, sportu i rekreacji;
3) pozyskanie podmiotow gospodarczych i organizacji pozarz^dowych i wl^czenie ich do zaproponowanego

systemu ulg i znizek mieszkancom miasta;
4) poszerzenie oferty mozliwosci sp?dzania wolnego czasu dla mieszkancow;

§ 4. W ramach celow okreslonych w § 3 przysluguj^ znizki i inne preferencje na ushigi okreslone 
w zal^czniku do Programu, ktore b?d^ obowi^zywac od 1 pazdziemika 2020 roku.

§ 5. 1. Jako potwierdzenie uprawnien do korzystania ze znizek i innych preferencji wprowadza si? Piotrkowska 
Kart? Mieszkanca.

2. Nosnikiem jest plastikowa karta zblizeniowa.
3. Do otrzymania Piotrkowskiej Karty Mieszkanca uprawniony jest:

1) mieszkaniec miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ktory spelnia co najmniej jeden z warunkow:
a) rozlicza si? z podatku dochodowego od osob fizycznych w Urz?dzie Skarbowym 

w Piotrkowie Trybunalskim i deklaruje w swoim zeznaniu, albo wynika to z decyzji Urz?du Skarbowego 
w Piotrkowie Trybunalskim, ze jego miejscem zamieszkania na dzien 31 grudnia rozliczonego ostatnio roku 
podatkowego jest Miasto Piotrkow Trybunalski,

b) osoby korzystaj^ce ze swiadczen z Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim;
§ 6. 1. Piotrkowska Kart? Mieszkanca wydaje si? na czas okreslony tj. na okres do dwoch lat liczonych od daty 

wydania karty.
2. Uzyskanie Piotrkowskiej Karty Mieszkanca jest bezplatne.
3. Warunkiem otrzymania Piotrkowskiej Karty Mieszkanca jest zlozenie wlasciwego wniosku wraz 

z wymaganymi dokumentami.
4. Uzyskanie Piotrkowskiej Karty Mieszkanca odbywac si? b?dzie na wniosek zlozony 

w Urz?dzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim lub punktach specjalnie do tego wyznaczonych, a takze poprzez 
Internet, za pomocy wniosku elektronicznego zamieszczonego na stronie www.piotrkow.pl.

5. Kart? Mieszkanca wydaje si? na podstawie prawidlowo wypelnionego wniosku, w ktorym wymagane jest 
wyrazenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu oraz wizerunku dla potrzeb 
niezb?dnych do uczestnictwa w Programie, zlozonego osobiscie w jednym z punktow wydawania kart 
zlokalizowanych w instytucjach publicznych w Piotrkowie Trybunalskim lub poprzez Internet za pomocy wniosku 
elektronicznego zamieszczonego na stronie www.piotrkow.pl.

6. Odbior Karty przez wnioskodawc? b?dzie mozliwy wyl^cznie osobiscie, za pokwitowaniem odbioru.
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7. W przypadku uszkodzenia, bqdz utraty Karty, duplikat wydawany jest na koszt beneficjenta. Wydanie 
duplikatu podlega opiacie w wysokosci 10 zl brutto platnej w kasie Urz?du Miasta Piotrkowa Trybimalskiego.

8. Zmiana danych osobowych Uzytkownika Piotrkowskiej Karty Mieszkanca wymaga wydania duplikatu 
Karty. Wydanie duplikatu w tym przypadku jest bezplatne.

§ 7. Wzor Piotrkowskiej Karty Mieszkanca, wzory wnioskow oraz zasady przedhizania waznosci Karty 
zostan^ okreslone Zarz^dzeniem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 8. Srodki niezb?dne na realizacj? Programu w zakresie dotycz^cym ulg oferowanych przez 
samorz^dowe jednostki budzetowe, samorz^dowe instytucje kultury Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz spolki 
prawa handlowego ze lOOproc. udzialem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, pokrywane b?d^ z budzetu Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego.

§9.1. Do udzialu w programie mog^ przyst^pic inne instytucje publiczne, podmioty gospodarcze oraz 
organizacje pozarz^dowe, ktore w ramach swiadczonych przez siebie uslug b?dg realizowac ulgi, preferencje lub 
swiadczenia dla mieszkancow Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

2. Zasady udzialu innych instytucji publicznych, podmiotow komercyjnych oraz organizacji pozarz^dowych 
w Programie Piotrkowskiej Karta Mieszkanca zostanjj okreslone uchwal^ Rady Miasta Piotrkowa Tr>'bunalskiego.

3. Aktualna informacja o lokalizacjach wszystkich punktow wydawania karty i godzinach ich pracy dost$pna 
b^dzie na stronie intemetowej www.piotrkow.pl.

§ 10. 1. Program nie narusza praw do innych ulg przyznanych na podstawie odr^bnych przepisow prawa.
2. Ulgi z tytulu posiadania Piotrkowskiej Karty Mieszkanca nie sumuj^ si? z innymi ulgami.
3. Jednostk^ koordynujgc^ realizacj? Programu jest Referat Spraw Spolecznych Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego.
4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji regulaminu.

I'kSPEKTOR 

Eliza GaCcu-

WiCEPREZYSENT MIASTA 
PiotrkowsM/ybunalskiego

Andrzcf Kacoerek
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Zalifcznik Nr 2 do uchvvaty Nr..............

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia. .2020 r.

Znizki i preferencje posiadacza Piotrkowskiej Karty Mies/.kanca

RODZAJE PIOTRKOWSKIEJ KARTY MIESZKANCA 
- WYSOKOSC ZNIZEK

OSIR
Plywalnie
Prochnika
Belzacka

25 %

Fizykoterapia 25 %
Korty Belzacka 
Zeromskiego

25 %

Lodowisko
Wypozyczalnia

25 %

Hala Tenisowa 25 %

Silownia 25 %

Sauna 25%

Zaj^cia rekreacyjne np. 
Aeorobik

25%

MBP
Zakup karty 
bibliotecznej 

(oplata jednorazowa)

25 %

Zakup biletu wst^pu na 
vvybrane wydarzenia 

organizowane 
przez MBP

25 %

Odplatnosc na zaj^cia 
edukacyjne

25%

MOK
-Zakup biletu wstqpu na 

spektakle, koncerty i 
imprezy okolicznosciowe 

wyprodukowane przez MOK

10%

Muzeum
Bilety wstqpu 40%

KIERp WMtK 
"a't Spolecznyi

Grzegorz, /anaefjski

WiCEPREZYDENT
Piotrkowa Jfybun0,5k,eOD

Referatu

scperekAndi
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UZASADNIENIE

Program „Piotrkowska Karta Mieszkanca” stworzony zostal z mys4 o osobach, ktorych 
miejscem zamieszkania jest Miasto Piotrkow Trybunalski. W ramach wdrozenia Programu zalezy 
nam obj^ciu znizkami dorosiych piotrkowian, ktorzy nie maj^ uprawnien do ulg z innego tytuhi. 
Uruchomienie Programu przyczyni si^ w szczegolnosci do poprawy warunkow i jakosci zycia 
mieszkancow, poprzez zwi^kszenie dost^pu do ushig publicznych, oferty sportowo-rekreacyjnej i 
kulturalnej. Wdrozenie niniejszego systemu wptynie na poszerzenie oferty mozliwosci sp^dzania 
wolnego czasu, ksztaftowanie kultury sp^dzania czasu wolnego. Program posiuzy jednoczesnie 
umocnieniu poczucia tozsamosci lokalnej, wi^kszemu uczestnictwu mieszkancow w zyciu 
spoiecznym Piotrkowa Trybunalskiego. Wprowadzenie programu zaowocuje poprawy wizerunku 
miasta, zwi^kszy atrakcyjnosc dla obecnych oraz przyszfych mieszkancow.

Program ma charakter otwarty, co oznacza mozliwosc jego rozbudowy, w tym poprzez 
rozszerzenie zakresu ulg i preferencji oferowanych przez partnerow Programu.

INSPEKTOR

Eliza Gatos

'AnCtr KEZLYDfcN i MIASTA 
Piotrk^^J

A niirzai K^c oerek

rybunalskiego
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