Załącznik do Zarządzenia nr 56/VII/2017
Burmistrza
Gminy
Konstancin-Jeziorna
z dn. 18.04.2017 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu wydawania i korzystania
z „Ogólnopolskiej Karty Seniora – edycja
Konstancin-Jeziorna”

Regulamin wydawania i korzystania
z „Ogólnopolskiej Karty Seniora – edycja Konstancin-Jeziorna”.
§1
Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
1) Seniorze – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 60. rok życia
i zamieszkuje na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
2) Karcie – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający uprawnienia do
korzystania z Programu „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Konstancin-Jeziorna”;
3) Posiadaczu Karty – należy przez to rozumieć osobę wymienioną na rewersie Karty,
która użytkuje wydaną Kartę;
4) Partnerze Karty – należy przez to rozumieć podmioty, które przystąpią do realizacji
Programu „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Konstancin-Jeziorna”, oferujące
seniorom system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień na zakup usług i towarów;
5) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę spełniającą warunki określone w § 1
pkt 1, która składa wniosek o wydanie Karty.
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§2
Karta wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo na wniosek Seniora.
Karta jest własnością gminy Konstancin-Jeziorna.
Osobą uprawnioną do otrzymania i korzystania z Karty jest Senior.
Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej
formy płatności.
Wzór Karty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§3
1. Karta daje prawo do korzystania z ulg przyznawanych przez Partnera Karty poprzez
wprowadzenie zniżek dla Posiadacza Karty.
2. Informacje o wysokości ulg przyznanych przez Partnera Karty podlegają publikacji na
stronie internetowej: www.konstancinjeziorna.pl w zakładce „Karta Seniora” oraz w
Biuletynie Informacyjnym Gminy Konstancin-Jeziorna.
§4
1. Warunkiem otrzymania Karty jest złożenie przez Seniora wypełnionego prawidłowo
wniosku.
2. Wzór formularza wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Formularze wniosku są wydawane w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (pok. nr 4, ul. Warszawska 32) oraz w Biurze Komunikacji Społecznej
UMiG Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 23). Formularz wniosku można również
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pobrać ze strony internetowej: www.konstancinjeziorna.pl zakładka „Karta Seniora”.
4. Wnioskodawca razem z wnioskiem składa oświadczenie, że wskazane przez niego we
wniosku dane są zgodne z prawdą.
5. Wnioski przyjmowane są w Biurze Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 23), w godzinach pracy Urzędu.
6. Odbiór karty następuje w Biurze Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 23, Konstancin-Jeziorna), w godzinach pracy
Urzędu. Przy odbiorze należy okazać dowód osobisty lub inny dokument
potwierdzający tożsamość Wnioskodawcy.
7. O terminie odbioru Karty Wnioskodawca jest informowany telefonicznie lub
e-mailowo.
§5
1. Wnioskodawca zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych zawartych we wniosku przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w celach związanych z wydaniem Karty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
2. Zmiana danych osobowych np. nazwiska wymaga złożenia wniosku o wydanie nowej
Karty.
§6
1. Karta może być używana wyłącznie przez Posiadacza Karty.
2. Posiadacz Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed jej utratą lub zniszczeniem.
O utracie lub zniszczeniu Karty Posiadacz Karty poinformuje niezwłocznie Urząd
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.
3. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty, na wniosek Wnioskodawcy wydawany jest
nieodpłatnie duplikat Karty, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
4. Posiadacz Karty nie może jej udostępniać osobom trzecim. W przypadku
posługiwania się Kartą przez osoby nieuprawnione, Partner Karty ma prawo
zatrzymać Kartę i przekazać ją do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.
5. Na żądanie Partnera Karty, Posiadacz Karty zobowiązany jest każdorazowo do
okazania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty,
paszport, prawo jazdy, itp.). Nieokazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość
może być powodem odmowy udzielenia ulgi przez Partnera Karty.
§7
1. Karta traci ważność w przypadku:
a) zmiany przez Seniora miejsca zamieszkania na teren innej gminy,
b) śmierci Seniora.
2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 należy zgłosić zaistniały fakt do Urzędu Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zwrócić Kartę, w terminie 30 dni, do Biura
Komunikacji Społecznej UMiG Konstancin-Jeziorna.
§8
1. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego
wprowadzenia.
2. O wprowadzeniu zmian do Regulaminu Posiadacze Karty zostaną poinformowani za
pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna:
www.konstancinjeziorna.pl.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
wydawania i korzystania
z „Ogólnopolskiej Karty Seniora
– edycja Konstancin-Jeziorna”.

WNIOSEK O WYDANIE
OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA
- EDYCJA KONSTANCIN-JEZIORNA
Wnoszę o: (proszę zaznaczyć właściwe)
☐
☐

wydanie „Ogólnopolskiej Karty Seniora - edycja Konstancin-Jeziorna”
wydanie duplikatu „Ogólnopolskiej Karty Seniora - edycja Konstancin-Jeziorna”

Wraz z wnioskiem przedstawiam do wglądu dowód tożsamości.
Jednocześnie oświadczam, że:
1. Mam ukończone 60 lat i zamieszkuję na terenie gminy Konstancin-Jeziorna pod
wskazanym we wniosku adresem.
3. Dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą, jestem świadom/a odpowiedzialności
za składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się niezwłocznie
poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku.
4. Zostałem(-am) poinformowany(-a), że Karta ma charakter osobisty i nie może być
użyczana, bądź odstępowana osobom trzecim.
5. Zapoznałem(-am) się z Regulaminem wydawania i korzystania z „Ogólnopolskiej
Karty Seniora – edycja Konstancin-Jeziorna”.
Konstancin-Jeziorna, dn. ………………

……………………….…………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

…………………….……….……
(podpis osoby przyjmującej wniosek)

Kwituję odbiór Karty:

……………………….…………
(data i czytelny podpis)

Pouczenie: Osoba składająca wniosek oraz osoba odbierająca „Ogólnopolską Kartę Seniora - edycja

Konstancin-Jeziorna obowiązana jest przedstawić do wglądu dokument tożsamości.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
wydawania i korzystania
z „Ogólnopolskiej Karty Seniora
– edycja Konstancin-Jeziorna”.

Wzór „Ogólnopolskiej Karty Seniora
– edycja Konstancin-Jeziorna”
Awers (przód) Karty

Rewers (tył) Karty
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