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UCHWAŁA …………. 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE 

z dnia …………. 

w sprawie przyjęcia Programu „SOCHACZEWSKA KARTA MIESZKAŃCA”. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2013 r., 594 j.t 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 2015 r., 163 j.t z późn. zm.) Rada Miejska w 

Sochaczewie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się Program „Sochaczewska Karta Mieszkańca”. 

2. Program kierowany jest do osób, których miejscem zamieszkania jest miasto 

Sochaczew, zwanych dalej „mieszkańcami”. 

3. W rozumieniu programu przez miejsce zamieszkania należy rozumieć miejscowość, 

w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

§ 2. 1. Program niniejszy ma na celu: 

1) poprawę warunków życia mieszkańców; 

2) zwiększenie mieszkańcom dostępności do basenu i publicznego transportu 

zbiorowego; 

3) umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców; 

4) poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców; 

5) promocję korzystania ze środków komunikacji miejskiej z zamysłem odciążenia 

centrum miasta z nadmiernego ruchu samochodów osobowych. 

2. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej w mieście Sochaczew oraz 

polityki promocyjnej mającej na celu zachęcanie osób do osiedlania się na terenie miasta 

Sochaczew. 

§ 3. Cele, o których mowa w § 2, realizuje się w szczególności w następujących 

obszarach: 

1) publiczny transport zbiorowy; 

2) oświata i wychowanie; 

3) kultura i sztuka; 

4) sport i rekreacja; 

5) turystyka i wypoczynek. 
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§ 4.  W ramach obszarów określonych w § 3 mieszkańcom przysługuje: 

1) 15% zniżki od obowiązujących cen na zakup normalnego biletu jednorazowego lub 

miesięcznego uprawniającego do przejazdu komunikacją miejską na terenie miasta 

Sochaczew; 

2) 15% zniżki od obowiązujących cen na zakup normalnego biletu jednorazowego lub 

karnetu uprawniającego do korzystania z  oferty własnej Sochaczewskiego Centrum 

Kultury; 

3) 15% zniżki od obowiązujących cen przy zakupie normalnych biletów 

jednorazowych lub karnetów na pływalnię „Orka” oraz na lodowisko  

i wypożyczenie łyżew w obiektach Miejskiego Ośrodka  Sportu i Rekreacji  

w Sochaczewie; 

4) 15% zniżki od obowiązujących cen na zakup normalnych biletów jednorazowych 

do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie; 

5) pierwszeństwo w przyjęciu ich dzieci do żłobka, przedszkoli i szkół prowadzonych 

przez Gminę Miasto Sochaczew z uwzględnieniem odrębnych przepisów. 

6) 15 % zniżki od obowiązujących cen w opłacie jednorazowej za parkowanie 

pojazdów z wyłączeniem opłat abonamentowych typu „M”, określonych 

regulaminem Strefy Płatnego Parkowania.   

§ 5. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa  

w § 4 oraz przyznanych w trybie § 12 niniejszej uchwały, wprowadza się „Sochaczewską Kartę 

Mieszkańca”, zwaną dalej „Kartą Mieszkańca”. 

§ 6. 1. Do otrzymania Karty Mieszkańca uprawniona jest każda osoba, która rozlicza 

podatek dochodowy od osób fizycznych i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym,  

że miejscem jego zamieszkania jest miasto Sochaczew, bez względu na to, czy osiąga dochód, 

a także członkowie jej rodziny w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

 o pomocy społecznej. 

2. Warunkiem otrzymania karty i skorzystania z  przysługujących ulg jest uiszczanie 

podatków i opłat na rzecz Gminy Miasta Sochaczew w terminie. 

§ 7. Karta Mieszkańca wydawana jest dla jednej osoby. Zabrania się jej sprzedaży  

oraz udostępniania osobom trzecim. 

§ 8. Kartę Mieszkańca wydaje się na okres 12 miesięcy. 
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§ 9. 1. Uzyskanie Karty Mieszkańca odbywać się będzie na wniosek złożony  

w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie oraz w punktach specjalnie do tego wyznaczonych. 

2. Wzór Karty Mieszkańca, wzór wniosku oraz regulamin jej używania zostaną 

określone zarządzeniem Burmistrza Miasta Sochaczew. 

§ 10. Środki niezbędne na realizację instrumentów, o których mowa w § 4, pokrywane 

są z budżetu Gminy Miasto Sochaczew. 

§ 11. Jednostką koordynującą realizację programu jest Urząd Miejski w Sochaczewie. 

§ 12. Do udziału w programie mogą przystąpić inne instytucje publiczne, podmioty 

komercyjne oraz organizacje pozarządowe, które w ramach świadczonych przez siebie usług 

będą realizować ulgi, preferencje lub świadczenia dla mieszkańców miasta Sochaczew. 

§ 13. Urząd Miejski w Sochaczewie zapewni promocję programu. 

§ 14. Ulgi z tytułu posiadania Sochaczewskiej Karty Mieszkańca nie łączą się                        

z ulgami wynikającymi z uchwał Rady Miejskiej w Sochaczewie. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew. 

§ 16.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego, wchodzi w życie 01.01.2016 r. 
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UZASADNIENIE 

 Proponowany Program „Sochaczewska Karta Mieszkańca” tworzony jest z myślą o 

osobach, których miejscem zamieszkania jest miasto Sochaczew. 

Wprowadzenie Programu ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców miasta, 

zwiększenie dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sportowych, poprawy 

warunków bytowych oraz oferty stowarzyszeń i przedsiębiorstw wyrażających chęć 

przestąpienia do programu dzięki wprowadzeniu, koordynacji i promocji systemu ulg 

stosowanych przez: 

1)   jednostki organizacyjne, instytucje kultury i sportu Gminy Miasta Sochaczew, 

2) jednostki prowadzące działalność z zakresu kultury i sportu niepowiązane 

strukturalnie i kapitałowo z samorządem i wyrażające chęć włączenia się do programu, 

3) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i wyrażających chęć 

włączenia się do programu – zwanych dalej „partnerami”. 

Karta Mieszkańca będzie uprawniała do szeregu ulg zapisanych w uchwale oraz 

docelowo będzie stanowić potencjalną możliwość przejęcia funkcjonalności kart np. 

spersonalizowanej karty bibliotecznej. 

 

 

 

 

 


