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UCHWAŁA NR 26/III/2018
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu „Podkowiańskiej Karty Mieszkańca”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się program „Podkowiańska Karta Mieszkańca”, zwany dalej Programem.
2. Program realizowany jest przez Miasto Podkowa Leśna i kierowany jest do osób fizycznych, których
miejscem zamieszkania jest Miasto Podkowa Leśna, zwanych dalej uprawnionymi i którzy:
1) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim,
bez względu na to czy osiągają dochód i deklarują, że miejscem ich zamieszkania jest Miasto Podkowa
Leśna oraz do dzieci uprawnionych, wspólnie z nimi zamieszkujących, z tym, że dzieci powyżej 7 roku
życia do ukończenia 26 lat muszą pozostawać uczniami szkół lub studentami
lub
2) są zameldowani na pobyt stały na terenie Miasta Podkowa Leśna i jednocześnie oświadczą, że rozliczają
podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim oraz do dzieci
uprawnionych, wspólnie z nimi zameldowanych, z tym, że dzieci powyżej 7 roku życia do ukończenia
26 lat muszą pozostawać uczniami szkół lub studentami.
§ 2. Program niniejszy ma na celu:
1) poprawę warunków życia mieszkańców;
2) umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców;
3) promocję gospodarki niskoemisyjnej poprzez zachęcanie do korzystania z publicznego transportu
zbiorowego, z zamysłem odciążenia Miasta Podkowa Leśna z nadmiernego ruchu samochodów osobowych
i poprawienia stanu środowiska naturalnego;
4) zachęcanie osób, spoza Miasta Podkowa Leśna, do osiedlania się i płacenia podatków na terenie Miasta
Podkowa Leśna;
5) zwiększanie mieszkańcom dostępności obiektów, form działalności i wydarzeń kulturalnych, sportowych
i rekreacyjnych a także publicznego transportu zbiorowego.
§ 3. Cele, o których mowa w § 2, realizuje się w szczególności w następujących obszarach:
1) publiczny transport zbiorowy;
2) oświata i wychowanie;
3) ochrona zdrowia;
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4) kultura i sztuka;
5) sport i rekreacja;
6) turystyka i wypoczynek.
§ 4. 1. Dla zapewnienia realizacji Programu Miasto Podkowa Leśna współpracuje z osobami fizycznymi,
przedsiębiorcami, instytucjami kultury, jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi,
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn.zm.) zwanych dalej Partnerami.
2. Informacje o Partnerach, udzielonych zniżkach oraz zakresie preferencji umieszczane są na stronie
internetowej Urzędu Miasta Podkowa Leśna.
§ 5. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w § 4, wprowadza
się Podkowiańską Kartę Mieszkańca, zwaną dalej Kartą Mieszkańca.
§ 6. 1. Kartę Mieszkańca wydaje się na okres 2 lat liczonych od daty wydania karty.
2. Uzyskanie Karty Mieszkańca odbywać się będzie na wniosek uprawnionego, złożony w Urzędzie Miasta
Podkowa Leśna.
§ 7. Szczegółowe zasady weryfikacji i wydawania potwierdzenia uprawnień na potrzeby realizacji
Programu, w tym wzory wniosków, regulamin Programu zawierający m.in. wzór Karty Mieszkańca oraz
określenie sposobu jej używania, jak i regulamin przystąpienia do współpracy w ramach Programu dla
podmiotów, o których mowa w §4, zostanie określony zarządzeniem Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.
§ 8. Środki niezbędne do realizacji Programu pokrywane są z budżetu Miasta Podkowa Leśna.
§ 9. Uchwała nie narusza praw do innych ulg przyznanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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