Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.35.2015
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 23 lutego 2015 r.

REGULAMIN
WYDAWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA
KARTY MIESZKAŃCA GMINY KAMPINOS
I.

Karta Mieszkańca Gminy Kampinos – postanowienia ogólne
§1

Regulamin określa zasady wydawania oraz użytkowania Karty Mieszkańca Gminy
Kampinos, o której mowa w Uchwale Nr VI/27/15 Rady Gminy Kampinos z dnia
23 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Karty Mieszkańca Gminy
Kampinos, zwanej dalej Kartą.
§2
1. Karta stanowi potwierdzenie posiadania uprawnień wynikających z udziału
w Programie Karta Mieszkańca Gminy Kampinos (zwanym dalej Programem)
oraz uprawnia do korzystania ze zwolnień z opłat i ulg udzielanych przez
podmioty biorące udział w Programie.
2. Kartę wydaje Urząd Gminy Kampinos.
3. Karta jest własnością Urzędu Gminy Kampinos.
4. Karta zawiera następujące informacje:
a) Imię i nazwisko uprawnionego
b) Nr karty
c) Datę ważności karty.

II.

Zasady przyznawania i wydawania Karty Mieszkańca Gminy Kampinos
§3
1. Karta wydawana jest osobie fizycznej, która jest zameldowana na pobyt stały
na terenie Gminy Kampinos.
2. Karta odbierana jest w Urzędzie Gminy Kampinos.
3. Karta jest ważna do 31 grudnia 2020 r.
4. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty duplikat Karty z tym
samym numerem wydawany jest na wniosek, odpłatnie w kwocie nie wyższej
niż koszt wyrobienia Karty.
5. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest zwrot zniszczonej Karty lub złożenia
oświadczenia o utracie Karty.
6. Zmiana nazwiska wymaga wydania nowej Karty. Karta wydawana jest
bezpłatnie.
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7. Osoba fizyczna nie zameldowana na pobyt stały na terenie Gminy Kampinos
otrzymuje kartę Mieszkańca Gminy Kampinos pod warunkiem złożenia przez
nią wniosku o wydanie Karty zawierającego oświadczenie o zamieszkaniu
na terenie Gminy Kampinos i deklarację o rozliczeniu się z podatku
dochodowego (PIT) z miejsca zamieszkania na terenie Gminy Kampinos.
Osoba już rozliczająca się z podatku dochodowego (PIT) według miejsca
zamieszkania na terenie Gminy Kampinos przy odbiorze Karty okazuje
pierwszą stronę deklaracji podatkowej PIT. W razie niespełnienia obowiązku
podatkowego zgodnie z okazaną deklaracją podatkową Karta podlega
unieważnieniu z pierwszym dniem następującym po ostatnim dniu terminu do
spełnienia obowiązku podatkowego. Unieważnienia Karty dokonuje Wójt
Gminy Kampinos.
8. Wniosek o wydanie Karty stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
9. Wniosek o wydanie Karty Mieszkańca składa się w Urzędzie Gminy
Kampinos.
10. Wnioskodawca będący osobą fizyczną pierwszą Kartę otrzymuje bezpłatnie.
Wydanie duplikatu karty jest odpłatne.
11. Za osobę nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych wniosek
o wydanie Karty podpisuje i składa jej przedstawiciel ustawowy.

III.

Zasady użytkowania Karty

§4
Na żądanie podmiotów oferujących zwolnienia z opłat i ulgi w ramach Programu
posiadacz Karty jest zobowiązany do jej okazania.
§5
1. Posiadacz Karty jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Urząd Gminy
Kampinos o zmianie stanu faktycznego lub prawnego, skutkującej utratą
uprawnień do posiadania Karty lub jej unieważnieniem oraz zwrócić Kartę.
2. Posiadacz Karty może w każdej chwili zrezygnować z jej użytkowania
składając odpowiednie oświadczenie w Urzędzie Gminy Kampinos wraz
ze zwrotem Karty.
§6
Karta nie może być odstępowana innym osobom przez użytkownika Karty.
§7
Rejestr wydanych Kart prowadzi Urząd Gminy Kampinos.
§8
Zwrócone do Urzędu Gminy Karty podlegają zniszczeniu, potwierdzonemu
protokołem zniszczenia.
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IV.

Postanowienia końcowe
§9

1. Posiadacz Karty może korzystać ze zwolnień z opłat oraz ulg udzielanych
przez jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, instytucje kultury,
przedsiębiorców i innych instytucji użyteczności publicznej oraz jednostek nie
powiązanych strukturalnie i kapitałowo z Gminą zwanych dalej Partnerami,
którzy przystąpili do Programu.
2. Wykaz aktualnych Partnerów Programu i oferowanych przez nich zwolnień
z opłat i ulg publikowany jest na stronie Gminy Kampinos www.kampinos.pl.
§ 10
1. Urząd Gminy Kampinos gromadzi oraz przetwarza dane osobowe
Wnioskodawcy i Użytkownika Karty określone we wniosku o wydanie Karty
wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług.
2. Dane osobowe Wnioskodawcy i Użytkownika gromadzone i przetwarzane
przez Urząd podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Wnioskodawca i Użytkownik posiadają prawo wglądu do własnych danych
osobowych, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo do ich poprawiania.
4. Gmina Kampinos nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie Karty przez
posiadacza osobom nieuprawnionym.
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