Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2018
Burmistrza Gminy Żukowo
z dnia 23.05.2018

Regulamin Karty Mieszkańca Gminy Żukowo
Rozdział 1.
Zasady przyznawania Karty Mieszkańca Gminy Żukowo
§ 1.
Podstawowe pojęcia
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) Karta Mieszkańca Gminy Żukowo lub Karta Mieszkańca albo Karta – nośnik danych w
formie laminowanej karty uprawniający do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji
oferowanych przez Gminę Żukowo i Partnerów Programu „Karta Mieszkańca Gminy
Żukowo";
2) Organizator Programu – Gmina Żukowo;
3) Program - Program „Karta Mieszkańca Gminy Żukowo";
4) Posiadacz Karty – osoba, której przyznano Kartę Mieszkańca Gminy Żukowo;
5) Wnioskodawca – osoba składająca wniosek o wydanie Karty Mieszkańca Gminy Żukowo;
6) Partner - podmiot biorący udział w Programie, oferujący preferencje dla Posiadaczy
Karty Mieszkańca Gminy Żukowo.
§ 2.
Postanowienia ogólne.
1. Regulamin określa zasady: weryfikacji uprawnień związanych z Programem Karty
Mieszkańca Gminy Żukowo, wydawania i używania Karty Mieszkańca Gminy Żukowo oraz
współpracy Partnerów w ramach programu Karty Mieszkańca Gminy Żukowo.
2. W ramach Programu ulgi, zwolnienia i preferencje otrzymują Posiadacze Karty.
3. Karta Mieszkańca potwierdza uprawnienia Posiadacza Karty do korzystania z ulg, zwolnień
i preferencji aktualnie oferowanych przez podmioty uczestniczące w Programie.
4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji
regulaminu.
5. Karta Mieszkańca wydawana jest jednorazowo.
§ 3.
Zasady potwierdzenia uprawnień, wydawania i użytkowania Karty Mieszkańca.
1. Uprawnienia do korzystania z systemu ulg w ramach realizacji Programu potwierdza
Organizator Programu wydając Kartę.
2. Karta Mieszkańca jest wydawana osobom fizycznym, których miejscem zamieszkania jest
gmina Żukowo, rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie
Skarbowym w Kartuzach - bez względu na to czy osiągają dochód. W przypadku osób
niepełnoletnich – Karta wydawana jest na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów po
przedstawieniu dokumentów opisanych w pkt. 4.
3. Karta jest wydawana w Referacie Promocji i Komunikacji Społecznej, Zespole ds. Promocji
w pokoju nr 42, I piętro Urzędu Gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52, po przedstawieniu
potwierdzenia na formularzu PIT za poprzedzający rok dokumentujący opłacanie podatku w
gminie Żukowo lub potwierdzenia elektronicznego (UPO) o złożeniu rozliczenia PIT w
Urzędzie Skarbowym w Kartuzach ze wskazaniem miejsca zamieszkania w gminie Żukowo
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oraz złożeniu wniosku o wydanie Karty.
Formularz wniosku dostępny jest w pok. 42, I piętro Urzędu Gminy w Żukowie, przy ul.
Gdańskiej 52 lub on-line na stronie www.zukowo.pl. Wzór formularza stanowi Załącznik Nr
1 do niniejszego Regulaminu.
Karta Mieszkańca wydawana jest po okazaniu dowodu tożsamości.
Karta Mieszkańca wydawana jest dla 1 osoby.
Karta Mieszkańca jest ważna z dowodem potwierdzającym tożsamość.
Karta Mieszkańca stanowi własność Gminy Żukowo. Mieszkaniec gminy Żukowo jest
jedynie jej użytkownikiem.

§ 4.
Odbiór Karty Mieszkańca.
1. Kartę można odebrać osobiście lub na podstawie upoważnienia. Wzór upoważnienia stanowi
Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Karta wydana jest w formie laminowanej karty, posiadająca indywidualny numer, imię i
nazwisko oraz podpis posiadacza Karty. Wzór Karty Mieszkańca stanowi Załącznik Nr 3
niniejszego regulaminu.
3. Karta Mieszkańca wydawana jest bezpłatnie.
4. Karta Mieszkańca jest ważna od momentu jej otrzymania aż do daty, w której jej ważność
wygaśnie. O ewentualnym terminie wygaśnięcia ważności Karty, Gmina Żukowo będzie
informowała na stronie internetowej gminy.
5. W przypadku utraty, zniszczenia lub zagubienia Karty Mieszkańca, jej duplikat wydawany
jest na wniosek, zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
do którego należy dołączyć uszkodzoną kartę, bądź złożyć pisemne oświadczenie o
niemożności jej zwrotu. Zmiana danych osobowych Użytkownika Karty Mieszkańca wymaga
wydania duplikatu Karty.
Rozdział 2.
Zasady użytkowania z Karty Mieszkańca Gminy Żukowo
§ 5.
Użytkownik Karty Mieszkańca
1. Użytkownik Karty Mieszkańca zobowiązany jest do jej okazania Partnerowi Programu „Karta
Mieszkańca Gminy Żukowo”, aby skorzystać z uprawnień związanych z posiadaniem Karty.
Nieokazanie Karty może spowodować odmowę uwzględnienia uprawnień wynikających z jej
posiadania.
2. Użytkownik Karty Mieszkańca 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;
3) Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana, bądź odstępowana przez Posiadacza
innym osobom;
4) Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie Karty przez
użytkownika innym osobom;
5) W przypadku znalezienia Karty lub jej utraty, zagubienia, uszkodzenia, użytkownik
zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Urząd Gminy w
Żukowie.
3. Użytkownik Karty Mieszkańca może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg,
zwolnień i preferencji wskazanych w wykazie publikowanym na stronie internetowej gminy
Żukowo www.zukowo.pl.
§ 6.

Partner Karty Mieszkańca
1. Karta Mieszkańca uprawnia do korzystania ze zniżek, ulg i preferencji wśród branży
turystycznej, lokali gastronomicznych, hoteli, obiektów kulturalnych i sportowych oraz usług
Partnerów programu Karty Mieszkańca, którzy wyrazili chęć przystąpienia do programu.
2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie wypełnionej Deklaracji Partnera
Programu, której wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
3. Partnerem Karty Mieszkańca Gminy Żukowo jest każdy podmiot świadczący usługi na
terenie gminy Żukowo, który zgłosił chęć uczestniczenia w programie Karty Mieszkańca.
4. Partner programu otrzyma naklejkę do umieszczenia w widocznym punkcie lokalu,
informującą że przystąpił do programu. Wzór naklejki stanowi Załącznik Nr 5 niniejszego
regulaminu.
5. Zniżki wynikające z Karty Mieszkańca mają charakter czasowy.
6. Wysokość zniżek, ulg i preferencji, czas ich obowiązywania, sposób naliczania określa
przedsiębiorca, który przystąpił do Programu. Szczegóły zniżek, rabatów oraz innych
korzyści są uaktualniane na bieżąco.
§ 7.
Regulamin współpracy Partnerów z Gminą Żukowo
1. Gmina Żukowo w ramach Programu „Karta Mieszkańca Gminy Żukowo” zapewnia
Partnerom publikację informacji o ich udziale w Programie w postaci ekspozycji logotypu,
danych adresowych firmy oraz ofert objętych zniżkami, ulgami lub preferencjami na stronie
internetowej www.zukowo.pl oraz zobowiązuje się do:
1) umieszczenia Wykazu Partnerów Programu na stronie internetowej www.zukowo.pl;
2) zamieszczania informacji o udziale Partnera w Magazynie Informacyjnym Gminy Żukowo
„Moja Gmina”.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 mogą być publikowane na plakatach i ulotkach, w
lokalnych mediach oraz środkach komunikacji elektronicznej.
3. Partner Programu zobowiązany jest do:
1) preferencyjnego traktowania posiadaczy Karty korzystających ze świadczonych przez
niego usług;
2) oznaczenia swojego lokalu naklejkę informacyjną o uczestnictwie Partnera w Programie
zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 5 do niniejszego Regulaminu;
3) zamieszczenia przez cały okres uczestnictwa w Programie, w publikowanych przez siebie
materiałach promocyjnych informacji o honorowaniu Karty Mieszkańca Gminy Żukowo;
4) przekazywania aktualnych danych rejestrowych albo adresowych do Wykazu Partnerów
Programu, prowadzonego przez Urząd Gminy w Żukowie oraz informowania o
zachodzących zmianach danych bądź wystąpieniu z Programu;
5) uaktualnia danych kontaktowych i przesyłania w formie edytowalnej na adres:
b.bujnowska@zukowo.pl.
4. Gmina Żukowo może wykluczyć Partnera z Programu jeżeli:
1) Partner nie przestrzega niniejszego Regulaminu,
2) Partner nie wywiązuje się z zadeklarowanych zobowiązań (udzielania zniżek, ulg i preferencji)
dla posiadaczy Karty Mieszkańca.
5. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie, poprzez złożenie
stosownego oświadczenia na piśmie. W terminie dwóch tygodni od doręczenia oświadczenia,
o którym mowa powyżej wszystkie informacje o uczestnictwie Partnera w Programie zostaną
usunięte.
6. Partner po rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub wykluczeniu go z Programu nie może
posługiwać się materiałami i wyposażeniem związanymi z Programem i jest zobowiązany do
usunięcia wszelkich oznaczeń i informacji o Programie.

7. Gmina Żukowo nie ponosi odpowiedzialności za wady usług i towarów oferowanych przez
Partnerów z zastosowaniem zniżki, ulgi i zwolnień w ramach Programu oraz za treść innych
ofert proponowanych posiadaczom Karty Mieszkańca przez Partnerów.
§ 8.
Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji regulaminu.
§ 9.
Zastrzega się prawo do czasowego zawieszenia wydawania kart bez podania przyczyny.

