
Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 298/19 

Prezydenta Miasta Krosna 

z dnia 9 lipca 2019 r. 

  

 

Regulamin wydawania, korzystania i promocji 

 Krośnieńskiej Karty Mieszkańca 

 

§ 1 

Niniejszy regulamin ustala zasady wydawania, korzystania i promocji  Krośnieńskiej Karty 

Mieszkańca w ramach Programu przyjętego uchwałą Nr XXXIX/830/17 Rady Miasta Krosna  

z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Krośnieńska Karta Mieszkańca”. 

 

§ 2   

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Krosno, 

które: 

1. Rozliczyły podatek dochodowy zgodnie z miejscem zamieszkania w Urzędzie Skarbowym  

w Krośnie,  

2.  W danym roku zameldowały się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż jeden rok, 

3. Nie rozliczały się z podatku dochodowego i posiadają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  

w Krośnie. 

 

§ 3 

1. Krośnieńska Karta Mieszkańca jest nośnikiem spersonalizowanych danych w formie karty 

plastikowej, posiadającej indywidualny numer karty, zawierającej imię, nazwisko  

i wizerunek użytkownika, która uprawnia do korzystania z oferty zniżek określonych  

w katalogu.  

2. Uprawnienia do korzystania z katalogu zniżek w ramach realizacji założeń Programu 

„Krośnieńska Karta Mieszkańca” zapisywane są na nośniku w postaci karty. 

 

§ 4 

1. Krośnieńska Karta Mieszkańca wydawana jest na wniosek pełnoletniego mieszkańca Miasta 

Krosna. W imieniu osoby niepełnoletniej wniosek o wydanie Karty składa rodzic/prawny 

opiekun tej osoby. 

2. Wprowadza się dwa rodzaje hologramów (w kolorze złotym i z literą „S” - dla Seniorów 

60+ oraz w kolorze srebrnym - dla pozostałych mieszkańców), których odbioru dokonać 

można  

w Urzędzie Miasta Krosna oraz w jednostkach organizacyjnych miasta.  

3. Karty opatrzone złotym hologramem wydawane będą bezterminowo, natomiast na kartach 

ze srebrnym hologramem będzie umieszczona data będąca jednocześnie datą ważności 

karty. 

4. W okresie od 15 lipca 2019 r. karta wydawana ze srebrnym hologramem będzie ważna do 

31 grudnia 2022 r.  

5. W celu przedłużenia ważności hologramu po 31 grudnia 2022 r. na kolejne 5 lat należy 

zgłosić się do Urzędu Miasta Krosna, w terminie ogłoszonym przez Urząd Miasta Krosno. 



 

§ 5 

1. Warunkiem wydania Krośnieńskiej Karty Mieszkańca jest złożenie wniosku o wydanie 

Karty wraz ze zdjęciem bądź wykonanie zdjęcia na miejscu.  

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta 

Miasta Krosna. 

3. Wniosek o wydanie Krośnieńskiej Karty Mieszkańca należy złożyć w Urzędzie Miasta 

Krosna. 

4. Losowo wybrani posiadacze Karty będą, co kwartał weryfikowani w Urzędzie Skarbowym  

w Krośnie. W przypadku stwierdzenia w okresie ważności Karty zmianę miejsca 

zamieszkania lub nierozliczania podatku dochodowego zgodnie z miejscem zamieszkania  

w Krośnie - nastąpi blokada ulg Krośnieńskiej Karty Mieszkańca do czasu spełnienia 

warunków uczestnictwa w programie. 

 

§ 6 

1. Wniosek podlega weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym. 

2. W przypadku nieprawidłowości we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do 

uzupełnienia braków formalnych w terminie 30 dni od złożenia wniosku pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

3. Krośnieńska Karta Mieszkańca przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Krosna. 

 

§ 7 

Karta wydawana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia 

kompletnego wniosku. 

 

§ 8 

1. Krośnieńską Kartą Mieszkańca posługiwać się może wyłącznie jej użytkownik, którego 

dane identyfikacyjne są na niej umieszczone. Krośnieńską Kartą Mieszkańca posługiwać się 

może również rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej będącej użytkownikiem Karty, 

działający w imieniu tej osoby. 

2. Ważność Karty wygasa w przypadku upływu okresu na który została wydana, zmiany 

miejsca zamieszkania użytkownika Karty na miejsce znajdujące się poza terenem Krosna 

lub  

w przypadku śmierci użytkownika Karty. 

3. W przypadku utraty Karty osoba uprawniona do jej używania zobowiązana jest do 

niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Urząd Miasta Krosna o powyższym 

fakcie.  

4. Istnieje możliwość wydania na wniosek mieszkańca duplikatu Karty, za wydanie którego 

pobierana jest opłata w wysokości 20 zł. 

5. Wzór wniosku o wydanie duplikatu karty, o którym mowa w ust. 4 stanowi załącznik nr 3 

do zarządzenia Prezydenta Miasta Krosna. 

 

 

 

 



§ 9 

Korzystanie z Krośnieńskiej Karty Mieszkańca jest równoznaczne z akceptacją wszystkich 

postanowień niniejszego regulaminu. 

 

 

 

§ 10 

1. Dane osobowe we wniosku służą wyłącznie do wydania karty i są chronione zgodnie  

z ustawą o ochronie danych osobowych. 

2. Każdorazową zmianę danych osobowych: nazwiska, imienia, adresu zamieszkania, 

uprawnień do ulgi należy zgłosić w Urzędzie Miasta Krosna celem ich uaktualnienia.  

 


