
UCHWALA NR XXVI/370/20 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zasad udzialu innych instytucji publicznych, podmiotow komercyjnych oraz organizacji 
pozarz^dowych w Programie "Piotrkowska Karta Mieszkanca"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18, art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z2020 r., poz. 713) oraz na podstawie § 9 ust. 2 Uchwaly nr XXIV/352/20 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przyj^cia Programu „Piotrkowska Karta Mieszkanca” uchwala 
si? co nast?puje:

§ 1. Wprowadza si? Regulamin Wspolpracy z instytucjami publicznymi, podmiotami komercyjnymi oraz 
organizacjami pozarzqdowymi, zwanymi dalej Partnerami.

§2. Regulamin wspolpracy zGmin^ Miasto Piotrkow Trybunalski w ramach Programu „Piotrkowska Karta 
Mieszkanca”, stanowi zat^cznik Nr 1 do uchwaly.

§ 3. Wniosek Partnera Programu „Piotrkowska Karta Mieszkanca” stanowi zal^cznik Nr 2 do uchwaly.
§ 4. Wzor porozumienia w sprawie realizacji Programu "Piotrkowska Karta Mieszkanca" reguluje zal^cznik

Nr 3.
§ 5. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§6. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14dni od jej opublikowania w Dzienniku Urz?dowym 

Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodnukzacy Rady Miasta

HaJzczynskiMaria
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Zat^cznik Nr 1 do uchwaly Nr XXVI/370/20 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Regulamin wspotpracy Partnerow z Gminq Miasto Piotrkow Trybunalski w ramach Programu
"Piotrkowska Karta Mieszkarica"

1. Niniejszy Regulamin okresla zasady wspolpracy Partnerow z Gminq Miasto Piotrkow Trybunalski b^d^c^ 
organizatorem Programu „Piotrkowska Karta Mieszkanca”.

2. Warunkiem przyst^pienia do Programu jest zlozenie wypetnionego wniosku Partnera Programu, 
stanowi^cego zat^cznik Nr 2 do Uchwaly. Formularz wniosku dost^pny jest w Punkcie Informacyjnym Urz^du 
Miasta przy Pasazu Rudowskiego 10, ul. Szkolnej 28 oraz na stronie internetowej Programu "Piotrkowska Karta 
Mieszkanca".

3. Podstawowym kryterium przystqpienia do Programu jest prowadzenie przez podmiot uj$ty we wniosku 
dzialalnosci na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

4. Przystgpienie do wspolpracy nast^puje w wyniku zawarcia pisemnego porozumienia pomi^dzy Partnerem 
a Gmin^ Miasto Piotrkow Trybunalski. Porozumienie powinno uwzgl^dniac postanowienia niniejszego 
Regulaminu.

5. Gmina Miasto Piotrkow Trybunalski w ramach Programu „Piotrkowska Karta Mieszkanca” zapewnia 
Partnerom swiadczenia promocyjne w postaci ekspozycji logotypu, danych adresowych firmy oraz ofert obj?tych 
rabatem na stronie Programu. Ponadto Gmina zobowi^zuje si? do promowania Partnera w promocyjnych 
materialach drukowanych, elektronicznych i portalach spolecznosciowych oraz srodkach transportu miejskiego. 
Szczegolowe warunki promowania sq indywidualnie ustalane i zawarte w porozumieniu mi?dzy Partnerem i Gmin^ 
Miasto Piotrkow Trybunalski.

6. Partner Programu zobowi^zany jest do:
1) preferencyjnego traktowania posiadaczy Karty korzystaj^cych ze swiadczonych przez niego uslug;
2) oznaczenia swojego lokalu materialami informuj^cymi o uczestnictwie Partnera w Programie;
3) zamieszczenia przez caly okres uczestnictwa w Programie, w publikowanych przez siebie materialach 

promocyjnych, informacji o honorowaniu Piotrkowskiej Karty Mieszkanca;
4) przekazywania aktualnych danych rejestrowych lub adresowych do Wykazu Partnerow Programu, 

prowadzonego przez Urz^d Miasta Piotrkow Trybunalski oraz informowania o zachodz^cych zmianach danych 
b^dz wyst^pieniu z Programu.
7. Materialy informacyjne przygotowane przez Partnera do umieszczenia na stronie Miasta lub 

w materialach promocyjnych powinny zawierac nast?puj^ce dane: nazw?/firm?/nazwisko Partnera, miejsce 
swiadczenia uslugi wraz z jej krotkim opisem, wysokosc oferowanej znizki b^dz rabatu i/lub logotyp.

8. Partner przygotowuje materialy o swojej firmie zgodnie zwarunkami ustalonymi z Miastem 
w Porozumieniu.

9. Partner ma obowi^zek uaktualniac swoje dane kontaktowe i przesylac w formie edytowalnej na adresij^ 
urzad@piotrkow.pl z dopiskiem „aktualizacja danych”.

10. Gmina Miasto Piotrkow Trybunalski moze wykluczyc Partnera z Programu:
1) jezeli Partner nie przestrzega niniejszego Regulaminu lub
2) jezeli Partner niewywi^zuje si? z zadeklarowanych zobowi^zah (udzielania znizek/rabatow) dla posiadaczy 

Piotrkowskiej Karty Mieszkanca.
11. Partner moze zrezygnowac z uczestnictwa w Programie w kazdym momencie, poprzez zlozenie stosownego 

oswiadczenia na pismie. W terminie do dwoch tygodni od dor?czenia oswiadczenia, o ktorym mowa powyzej, 
wszystkie informacje o uczestnictwie Partnera w Programie zostan^ usuni?te.

Strona 1Id: F877A95B-AFBA-425E-B3F2-57557F917A41. Podpisany

mailto:urzad@piotrkow.pl


12. Partner po rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub wykluczeniu go z Programu nie moze poslugiwac si$ 
zadnymi materialami i wyposazeniem zwi^zanymi z Programem ijest zobowi^zany do usuni?cia wszelkich 
oznaczen i informacji o Programie.

B.Gmina Miasto Piotrkow Trybunalski nie ponosi odpowiedzialnosci za tresc materialow informacyjnych 
dostarczanych przez Partnera, jednoczesnie zastrzega sobie prawo do niepublikowania materialow bez podania 
przyczyny.

14. Gmina Miasto Piotrkow Trybunalski nie ponosi odpowiedzialnosci za wady using i towarow oferowanych 
przez Partnerow z zastosowaniem znizki, ulgi i zwolnien w ramach Programu oraz za tresc innych ofert 
proponowanych posiadaczom Karty Mieszkanca przez Partnerow.

15. Wszelkie zmiany i modyfikacje niniejszego Regulaminu podlegaj^ publikacji wwersji elektronicznej na 
stronie internetowej Programu i s^ wiqz^ce dla Partnera od dnia ich upublicznienia.

PRZEWOSflNICZACY
RADYMtASTA

Marian Btaszczyhski
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Zaicjcznik Nr 2 do uchwaly Nr XXVI/370/20 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Wniosek Partnera Programu "Piotrkowska Karta Mieszkanca"

Naxwa Ptniniiotii

WtaSdciel

Adrcs siecfcdhy

NIP

Osoba reprcVK'ntiiiac.i podmlnt (imi^ I tm/wisko)

Ntimer tdefonu osol>y reprczentulacel podmlot

Powyzszym deklaruj? przyst^pienie do Programu „Piotrkowska Karta Mieszkanca" poprzez udzielenie 
benefiejentom Karty ponizszyeh ulg:

1

2

3

4

5

6
Oswiadczam, ze wszystkie koszty zwi^zane z udzielonymi ulgami ponios? w caiosci we wiasnym zakresie 

oraz, ze zapoznalem si? zRegulaminem wspoipracy Partnerow zGmin^ Miasto Piotrkow Trybunalski bed^c^ 
organizatorem Programu pod nazw^ „Piotrkowska Karta Mieszkanca".

Data i podpis

PRZEWQDNICZACY
radywiasta

Marian BMzczyhski
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Zal^cznik Nr 3 do uchwafy Nr XXVI/370/20 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Wzor Porozumienia w sprawie realizacji Programu "Piotrkowska Karta Mieszkanca”

r. w Piotrkowie Trybunalskim, pomi^dzy Miastem Piotrkowzawarte w dniu
Trybunalski z siedzib^: Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski, zwan^ dalej „Miastem”, 
ktor^ reprezentuje:

Kierownik Referatu Spraw Spolecznych Pan Grzegorz Janowski
a

gospodarczq pod
do Centralnej Ewidencji 

REGON ...............

prowadz^c^ dzialalnosc nazw^: 
i Informacjiwpisanq

Gospodarczej,Dzialalnoscio
NIP

zwan^ dalej „Partnerem”, 
zwanymi l^cznie „Stronami”.

Na podstawie Uchwaly nr XXIV/352/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zdnia 15 lipca 2020r. 
w sprawie przyj^cia Programu „Piotrkowska Karta Mieszkanca”, zwanej dalej „Uchwal^” oraz Zarz^dzenia Nr
.............. Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
wzoru, wniosku i karty w ramach Programu "Piotrkowska Karta Mieszkanca" oraz maj^c na wzgl^dzie zlozony 
przez Partnera wniosek o przyst^pienie do Programu, Strony zawieraj^ niniejsze porozumienie.

§ 1. 1. Porozumienie zawiera si? w celu realizacji przez Partnera Programu „Piotrkowska Karta Mieszkanca", 
zwanego dalej „Programem”.

2. Partner oswiadcza, ze sq mu znane przepisy reguluj^ce realizacj? Programu, w tym 
w szczegolnosci Uchwal oraz wydane na jej podstawie zarz^dzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
i w petni je akceptuje.

§ 2. Miasto w ramach wspolpracy z Partnerem zobowi^zuje si? do:
1) przekazania Partnerowi odpowiedniej liczby naklejek, ulotek, plakatow informuj^cych 

o honorowaniu Karty niezwlocznie po zawarciu niniejszego porozumienia;
2) zamieszczenia na stronie intemetowej Programu oraz w miar? mozliwosci w materialach informacyjno- 

promocyjnych dotyczqcych Programu, w tym wykonywanych przez inne podmioty na zlecenie Miasta, 
informacji o Partnerze, oferowanych przez Partnera znizkach, ulgach, preferencjach lub uprawnieniach 
w ramach Programu, logo Partnera, danych teleadresowych oraz innych informacji i materialow przekazanych 
przez Partnera i zaakceptowanych przez Miasto, a Partner wyraza na to zgod?, w tym na przekazanie przez 
Miasto logo Partnera oraz innych informacji i materialow o Partnerze, o ktorych mowa w niniejszym ust?pie, 
innym podmiotom wykonuj^cym na zlecenie Miasta material/dzialanie promocyjne wyl^cznie celem 
prawidlowej realizacji przedmiotu porozumienia (niewyl^czna licencja z sublicencj^ na czas porozumienia, bez 
ograniczeh terytorialnych, na polach eksploatacji okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych).
§ 3. 1. Partner przyst?puj4c do realizacji Programu zobowi^zuje si? w szczegolnosci do:

1) udzielania od dnia
w ramach Programu znizek, ulg, preferencji lub uprawnieh zgodnie z ofertq stanowigc^ zal^cznik do 
porozumienia i b?d^c^ jego integraln^ cz?sci4;

2) realizacji oferty z poszanowaniem zasad rzetelnosci i wedlug najwyzszych standardow jakosci, kompetencji 
zawodowej i etycznej;

3) zamieszczenia
dotycz^cych udzialu w przedsi?wzi?ciu oraz linku do strony intemetowej Programu;

2020 r. w sprawie wprowadzenia

/od dnia zawarcia niniejszego porozumienia posiadaczom waznej karty wydawanej

uzgodnionych z Miasteminformacjiintemetowejswojej stroniena
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4) oznakowania lokalu w widocznym miejscu naklejk^ o honorowaniu Piotrkowskiej Karty Mieszkanca, 
przekazan^ przez Miasto po zawarciu niniejszego porozumienia.
2. Partner po zawarciu niniejszego porozumienia przesyla na adres poczty elektronicznej: 

.................................. informacje i materiaiy o ktorych mowa w § 2 pkt 2 celem zamieszczenia przez Miasto na
stronie intemetowej Programu.

§ 4. Partner ponosi wyl^cznq odpowiedzialnosc wobec podmiotow i osob trzecich za szkody powstaie 
w zwi^zku zrealizacj^ niniejszego porozumienia, w tym, gdy udost^pnione przez niego logo lub inne materiaiy 
informacyjno-promocyjne b?d^ niezgodne z obowi^zuj^cymi przepisami prawa lub b^d^ naruszaiy prawa 
podmiotow lub osob trzecich, w szczegolnosci maj^tkowe lub osobiste prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa 
wtasnosci intelektualnej, dobra osobiste lub dane osobowe. Partner zobowi^zuje si? zaspokoic uzasadnione 
roszczenia zgloszone przez podmioty lub osoby trzecie oraz zwolnic Miasto z obowi^zku zaspokojenia 
uzasadnionych roszczeh, jak rowniez zwroci Miastu w pelnej wysokosci wraz z odsetkami ustawowymi za 
opoznienie wszelkie koszty poniesione przez Miasto, w zwi^zku zopisanymi wyzej naruszeniami lub 
nieprawidlowosciami.

§ 5. 1. Koszty zwi^zane z zawarciem i realizacjq niniejszego Porozumienia kazda ze Stron ponosi we wlasnym 
zakresie.

2. Koszty zwi^zane z realizacjq przez Partnera oferty nie b?d^ finansowane przez Miasto.
3. Kazda ze Stron porozumienia realizuje swoje obowi^zki we wlasnym imieniu, na wlasne ryzyko i swoj

koszt.

§ 6. Postanowienia niniejszego Porozumienia nie stanowi^ przeszkody dla samodzielnej realizacji przez Strony 
innych projektow lub do ich realizacji we wspolpracy z innymi podmiotami.

§ 7. Niniejsze porozumienie zawiera si? na czas nieokreslony/do dnia..............
§ 8. Porozumienie moze bye w kazdym czasie rozwi^zane na mocy porozumienia Stron.
§ 9. Kazda ze Stron porozumienia moze je rozwiqzac za miesi?cznym okresem wypowiedzenia, 

ze skutkiem na koniec miesi^ca.
§ 10. Osob^ do kontaktow roboezyeh jest:

1) ze strony Miasta:

a) ......................, tel.........................
realizacji niniejszego porozumienia,

, adres poczty elektronicznej - w zakresie

b) - w zakresie, adres poczty elektronicznej 
informaeji o Partnerze wyswietlanej na stronie intemetowej Programu,

2) ze strony Partnera:.......................................,

, tel.

, adres poczty elektronicznej..........................................
§ 11. Osobq odpowiedzialn^ za realizacj? postanowieh porozumienia ze strony Miasta jest 

............................................. lub osoba zast?pujqca tel.:......................
§ 12. Wszelkie zmiany i uzupelnienia porozumienia wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 13. Ewentualne spory powstaie w zwi^zku z zawarciem i wykonywaniem niniejszego porozumienia, Strony 

b?d^ staraly si? rozstrzygac polubownie. W przypadku braku porozumienia spor zostanie poddany pod 
rozstrzygni?cie wlasciwego ze wzgl?du na siedzib? Miasta s^du powszechnego.

§14.1. W odniesieniu do niniejszego porozumienia majq zastosowanie przepisy prawa powszechnie 
obowi^zuj^cego.

2. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.

§ 15. Porozumienie zostalo sporzqdzone w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dla Miasta 
i Partnera.

tel

MIASTO PARTNER
Zal^cznik:
Wniosek Partnera Programu "Piotrkowska Karta Mieszkanca".

P RZ E Wffib M! C ZA C Y
RAC'- Hmsta 

Marian Btaszczyhski
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