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Regulamin Programu „Radzymińska Karta Mieszkańca”
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§ 1.
Wydawanie Karty Mieszkańca
Karta Mieszkańca, po rozpatrzeniu wniosku, wydawana jest po okazaniu dowodu
tożsamości w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin przy Pl. T. Kościuszki 2 budynek A.
Informacje zawierające lokalizacje punktów dystrybucji oraz godziny ich otwarcia będą
podawane na stronie internetowej gminy i na tablicach ogłoszeń.
Kartę Mieszkańca wydaje się na okres dwóch lat licząc od dnia wydania z zastrzeżeniem
ust. 4.
W przypadku osób wymienionych w § 2 ust. 2 pozycja 2 tabeli Szczegółowych zasad
weryfikacji i wydawania potwierdzenia uprawnień na potrzeby realizacji Programu
„Radzymińska Karta Mieszkańca”, kartę wydaje się na okres do 30 kwietnia roku
następującego po podjęciu zatrudnienia, z możliwością przedłużenia jej ważności na okres
2 lat w przypadku dostarczenia dokumentów poświadczających odprowadzanie podatku
dochodowego od osób fizycznych zgodnie z wymaganiami wymienionymi w § 2 ust. 2
pozycja 1 tabeli Szczegółowych zasad weryfikacji i wydawania potwierdzenia uprawnień
na potrzeby realizacji Programu „Radzymińska Karta Mieszkańca”.
Karta wydawana jest bezpłatnie.
§ 2.
Duplikat Karty Mieszkańca
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia lub kradzieży wydawany
jest duplikat Karty. Duplikat wydawany jest z terminem ważności jaki miała karta
duplikowana. Jeśli Wnioskodawca przedstawi dokumenty, o których mowa w § 2
Szczegółowych zasad weryfikacji i wydawania potwierdzenia uprawnień na potrzeby
realizacji Programu „Radzymińska Karta Mieszkańca” do przedłużenia ważności karty,
duplikat wydawany jest z dwuletnim terminem ważności.
Wydanie duplikatu Karty z powodu utraty, zniszczenia lub jej zagubienia podlega opłacie
w wysokości 20,00 zł płatnej na konto Urzędu Miasta i Gminy Radzymin lub w kasie
Urzędu.
Zmiana danych osobowych Posiadacza Karty wymaga wydania duplikatu Karty, o którym
mowa w ust. 1. Wydanie duplikatu Karty w tym przypadku jest bezpłatne.

§ 3.
Wzór Karty Mieszkańca
1. Karta Mieszkańca stanowi zaakceptowany przez Zarząd Transportu Miejskiego
w Warszawie nośnik biletów uprawniających do przejazdów komunikacją miejską m.st.
Warszawy. Sposób aktywacji biletów, ich ceny i sposób dystrybucji określony jest
odrębnymi przepisami wydawanymi przez organy i jednostki m.st. Warszawy.

2. Wprowadza się wzór Radzymińskiej Karty Mieszkańca, który stanowi załącznik do
niniejszego Regulaminu Programu „Radzymińska Karta Mieszkańca”.
§ 4.
Warunki użytkowania Karty Mieszkańca
1. Karta Mieszkańca jest własnością Organizator Programu.
2. Karta Mieszkańca stanowi potwierdzenie uprawnień do korzystania z systemu ulg,
zwolnień i preferencji objętych Programem.
3. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani nie umożliwia żadnej innej
formy płatności.
4. Posiadacz Karty może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg, zwolnień
i preferencji wskazanych w wykazie publikowanym na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Radzymin www.radzymin.pl.
5. Wykaz ulg w komunikacji miejskiej, której organizatorem jest gmina Radzymin, określony
został w Uchwale Nr 405/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 kwietnia
2017 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego
oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji na terenie gminy
Radzymin.
6. Karta Mieszkańca zapewnia możliwość wykorzystywania jej, jako karty uprawniającej do
korzystania z usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin, Radzymińskiego
Ośrodka Kultury i Sportu oraz Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
7. Zniżki z tytułu posiadania Karty nie łączą się z innymi zniżkami.
8. Wszystkie zniżki wynikające z Karty mają charakter czasowy.
9. Na żądanie podmiotów oferujących ulgi, zwolnienia i preferencje - Posiadacz Karty
zobowiązany jest do jej okazania. Nieokazanie Karty będzie powodem odmowy
uwzględnienia uprawnień wynikających z posiadania Karty.
10. Posiadacz Karty zobowiązany jest do:
1) ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem;
2) niezwłocznego powiadomienia Organizatora Programu o utracie uprawnień do
korzystania z Karty wraz z jednoczesnym zwrotem Karty.
11. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana, bądź odstępowana przez Posiadacza
innym osobom.
12. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie Karty przez
Posiadacza innym osobom.
13. W przypadku znalezienia Karty lub jej utraty, zagubienia, uszkodzenia, Posiadacz Karty
zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Organizatora Programu.
14. Posiadacz Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Organizatora
Programu o utracie uprawnień do korzystania z Karty i jej zwrotu.
15. Posiadacz aktywnej Karty może ubiegać się o jej wymianę/przedłużenie na kolejny okres
nie wcześniej niż 30 dni przed datą upływu ważności aktualnej Karty. Nową Kartę wydaje
się na zasadach obowiązujących w dniu składania wniosku o wydanie nowej Karty
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