
ZARZĄDZENIE NR 105/VII/2018
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie regulaminu wydawania i użytkowania oraz wzoru dokumentów związanych

z programem Konstancińskiej Karty Mieszkanca

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.

z 2017 r. poz. 1875) oraz uchwały Nr 680/VII/41/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia

20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Konstancińska Karta Mieszkańca” o zmianie

uchwały Nr 635/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2014 r.

zarządzam co następuje:

1. Wprowadzam regulamin wydawania i użytkowania Konstancińskiej Karty Mieszkańca,

stanowiący załącznik nr I do niniejszego Zarządzenia.

2. Ustalam wzór graficzny Konstancińskiej Karty Mieszkańca, stanowiący załącznik nr 2 do

niniejszego Zarządzenia.

3. Ustalam wzór wniosku o wydanie Konstancińskiej Karty Mieszkańca w wersji stanowiącej

załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. Ustalam Regulamin współpracy Partnerów z Gminą Konstancin-Jeziorna w ramach programu

Konstancińska Karta Mieszkańca, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

5. Ustalam wzór Porozumienia z Partnerem Programu Konstancińska Karta Mieszkańca,

stanowiący załącznik nr S cło niniejszego Zarządzenia.

6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia

Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

7. Traci moc Zarządzenie Nr 11/VII/2014 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia

29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu i użytkowania Konstancińskiej Karty Mieszkańca,

wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie karty, regulaminu współpracy Partnerów z Gminą

Konstancin- Jeziorna w ramach programu Konstancińska Karta Mieszkańca oraz wzoru porozumienia

z Partnerem programu Konstancińska Karta Mieszkańca.

8. Karty wydane na mocy Zarządzenia nr 11/VII/2014 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia 20 grudnia 2014 r. pozostają ważne i podlegają zasadom określonym w regulaminie,

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 105/VII/2018

Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia 12 lipca 2018 r.

Regulamin Programu Konstancińska Karta Mieszkańca

I. Pojęcia podstawowe

Używane w regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Konstancińska Karta Mieszkańca- nośnik danych w formie plastikowej karty uprawniający do

korzystania z ulg i zwolnień oferowanych przez Gminę Konstancin-Jeziorna i partnerów Programu

„Konstancińska Karta Mieszkańca”;

2. Organizator Programu- Gmina Konstancin-Jeziorna;

3. Program- Program „Konstancińska Karta Mieszkańca”;

4. Posiadacz karty - osoba, której przyznano Konstancińską Kartę Mieszkańca potwierdzając

uprawnienia wynikające z realizacji Programu;

5. Wnioskodawca - osoba składająca wniosek o wydanie Konstancińskiej Karty Mieszkańca;

6. Partner - podmiot biorący udział w programie, oferujący rabaty dla Posiadaczy Konstancińskiej

Karty Mieszkańca;

II. Postanowienia ogólne

I. Regulamin określa warunki wydawania i użytkowania Karty Mieszkańca, o której mowa

w Uchwale nr 635/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie przyjęcia programu .Konstancińska Karta Mieszkańca” oraz w Uchwale nr

680/41/VII/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały nr

635/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie przyjęcia programu „Konstancińska

Karta Mieszkańca. Regulamin określa również zasady współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna

z Partnerami Programu.

2. Karta Mieszkańca potwierdza uprawnienia Posiadacza karty do korzystania z ulg i zwolnień

aktualnie oferowanych przez podmioty uczestniczące w Programie.

3. Karta Mieszkańca jest własnością Gminy Konstancin-Jeziorna.

4. Karta Mieszkańca jest zbliżeniową kartą plastikową z chipem oraz nadanym indywidualnym

numerem. Na Karcie Mieszkańca nadrukowane są: imię i nazwisko oraz zdjęcie Posiadacza Karty.

5. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji regulaminu.

6. Jeśli Wnioskodawca wycofa zgodę na przetwarzanie danych o wydanie Karty Mieszkańca traci

prawo do posiadania Karty i zobowiązany jest do jej zwrotu.

III. Zasady wydawania i użytkowania Karty Mieszkańca

1. Karta Mieszkańca wydawana jest osobom fizycznym, których miejscem zamieszkania jest

Gmina Konstancin-Jeziorna ijednocześnie rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych

w Urzędzie Skarboyyym w Piasecznie (ze wskazaniem Konstancina-Jeziorny jako miejsca

zamieszkania).

2. Karta Mieszkańca wydawana jest osobom zamieszkałym na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna

opłacającym podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego w Gminie Konstancin

Jeziorna.
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3. Karta Mieszkańca przysługuje również dzieciom w wieku od 7-26 lat uczącym się

i pozostającym na ich utrzymaniu rodziców i wspólnie z nimi zamieszkującymi, posiadającym status

ucznia lub studenta.

4. Wydanie Karty Mieszkańca następuje na podstawie wniosku, podpisanego przez osobę

uprawnioną lub rodzica! opiekuna prawnego.

5. Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul.

Piaseczyńskiej 77 oraz na stronie internetowej http://www.konstancinjeziorna.pl w zakładce

Konstancińska Karta Mieszkańca.

6. Wnioskodawcy są zobowiązani okazać podczas składania wniosku:

a) do wglądu oryginał pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok rozliczeniowy z potwierdzeniem

złożenia w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie

Gminy Konstancin-Jeziorna;

b) w przypadku rozliczania się przez Internet, należy okazać wydrukowana pierwszą stronę

formularza PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru);

c) posiadający gospodarstwo rolne na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, utrzymujący się wylącznie

z rolnictwa, do wglądu załączają decyzję w sprawie wysokości podatku rolnego za dany rok lub

zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnrgo;

d) współmałżonek nie osiągający dochodu jeśli rozlicza się wspólnie ze wspómałżonkiern okazuje

wspólny PIT;

e) ponadto Wnioskodawcy do wniosku dołączają jedno zdjęcie (zdjęcie zwracane jest przy odbiorze

Karty).

7. W imieniu osoby do 18 roku życia wniosek składa rodzic lub opiekun prawny, który wypełnia

wniosek wpisując dane osoby, w imieniu której występuje oraz składa pod wnioskiem swój podpis.

8. Poprawnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć

w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.

9. Po rozpatrzeniu wniosku Karta Mieszkańca wydawana jest po okazaniu dokumentu tożsamości

w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.

10. Karta Mieszkańca wydawana jest bezpłatnie. W przypadku zagubienia karty za wydanie

duplikatu jest opłata w wysokości 10 zł.

11. W przypadku utraty, zniszczenia lub zagubienia Karty Mieszkańca, jej duplikat wydawany jest

na wniosek, do którego należy dołączyć uszkodzoną kartę, bądź złożyć pisemne oświadczenie

o niemożności jej zwrotu.

12. W przypadku zmiany danych osobowych Użytkownika Karty Mieszkańca zostanie wydana

bezpłatnie nowa Karta.

IV. Zasady użytkowania Karty Mieszkańca.

1. Użytkownik karty może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg i zwolnień wskazanych

w wykazie publikowanym na stronie internetowej Gminy Konstanc in-Jeziorna

http://www.konstancinjeziorna.pI/ w zakładce Konstancińska Karta Mieszkańca lub w Biuletynie

Informacyjnym Gminy Konstancin-Jeziorna.

2. Konstanc iń ska Karta Mieszkańca uprawni a do bezpłatnych przejazdów komunikacją gminną na

liniach L. finansowanych z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna.

3. Zniżki z tytułu posiadania Karty Mieszkańca nie łączą się z innymi zniżkami.

4. Wszystkie zniżki wynikające z Karty Mieszkańca maja charakter czasowy.
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5. Na żądanie podmiotów oferujących ulgi i zwolnienia- Użytkownik Karty Mieszkańca

zobowiązany jest do jej okazania. Nieokazanie Karty Mieszkańca będzie powodem odmowy

uwzględnienia uprawnień wynikających z posiadania Karty.

6. Użytkownik Karty Mieszkańca zobowiązany jest do:

a) ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem,

b) niezwłocznego powiadomienia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o utracie uprawnień

do korzystania z Karty wraz z jednoczesnym zwrotem Karty.

7. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana, bądź odstępowana przez Posiadacza

innym osobom.

8. Gmina Konstancin-Jeziorna nie podnosi odpowiedzialności za udostępnienie Karty przez

użytkownika innym osobom lub jej wykorzystania niezgodniez przeznaczeniem.

9. W przypadku utraty, zagubienia lub uszkodzenia Karty, użytkownik zobowiązany jest do

niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna.

Z iSTRZA

RtisZard M”K”[ałek
(jTEPCA nURMISTRZA
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr I 05/VII/2018

Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia 12 lipca 2018 r.
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 105/VII/2018

Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia 12 lipca 2018 r.

Wniosek o wydanie Konstancińskiej Karty Mieszkańca

pierwszej

zmiana danych osobowych

duplikatu

(podać powód wnioskowania o duplikat)

Dane osobowe wnioskodawcy

Adres zamieszkania

kod pocztowy miejscowość

.

ulica

Nr domu/lokalu

dane nieobowiązkowe

e-mail I telefon

Wnioskuję o wydanie Konstancińskiej Karty Mieszkańca

dla uczącego się dziecka

Nazwisko

Imię

STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA sYN/cóRKA
PESEL

Adres zamieszkania

kod pocztowy miejscowość

ulica

IIIIIIIIIIIIII

Nazwisko

Imię

PESEL

illIllIllIllIl
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L Nr domu/lokalu

* właściwe zakreślić

Do wniosku załączam:

1. Aktualne zdjęcie - legitymacyjne (zdjęcie zwracane jest przy odbiorze Karty)

Do wniosku przekładam do wglądu:

D Orygina[ pierwszej strony formularza PIT, za ostatni rok rozliczeniowy z potwierdzeniem go

w Urzędzie

Skarbowym w Piasecznie, lub w przypadku rozliczenia się za pośrednictwem Internetu — UPO

(U rzędowe

Potwierdzenie odbioru)

D Oryginał decyzji w sprawie wysokości podatku rolnego za dany rok lub zaświadczenie

o posiadaniu

gospodarstwa rolnego

D Kserokopię legitymacji szkolnej lub studenckiej (osoby uczącej się lub studiującej — do

ukończenia 26 roku

życia)

Ja niżej podpisana/y świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,

wynikającej z art. 233 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że:

1. Dane zawarte we wniosku oraz złożone oświadczenia są zgodne z prawdą, dane podaję

dobrowolnie i jestem świadoma/-y, że bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z Programu

„.Konstancińska Karta Mieszkańca”.

2. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych

w niniejszym wniosku.

3. Zapoznałam/łem się z Regulaminem Programu Konstancińska Karta Mieszkańca.

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku

o wydanie karty w ramach Programu .„Konstancińska Karta Mieszkańca” wprowadzonego Uchwałą

Nr 635/VI/47/2014 Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie z dnia 10 września 2014 r. przez

Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Piaseczyńska 77.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. Ii ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016!679

z 27.4.20 16 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:

RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Konstancin-Jeziorna z siedzibą

w Konstancinie-Jeziornie, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Dane kontaktowe: Urząd

Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Piaseczyńska 77, 05-520

Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 484 23 00.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych umożliwia wydanie i presonalizację Konstancińskiej

Karty Mieszkańca, na podstawie Uchwały Nr 635/VI/47/2014 Rady Miejskiej w Konstancinie
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-Jeziornie z dnia 10 września 2014 roku w sprawie realizacji Programu „Konstancińska Karta
Miesazkańca”.

Prawnie uzasadniony interes:

Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest konieczność

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Konstancin-Jeziorna, tj. realizacja uchwaly

Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów

określonych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie

obowiązującego prawa.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych

Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. Ponadto

także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skari do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu

nadzorczego innego państwa członkowskiego linii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce

zwykłego pobytu lub pracy, lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wydania i personalizacji

Konstancińskiej Karty Mieszkańca, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wydawania

przedmiotowe Karty.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym w celu: umożliwienia

wydawania i personalizacji Konstancińskiej Karty Mieszkańca. Przekazanie danych do państwa

trzeciego/organizacji międzynarodowej: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa

trzeciego/organizacji międzynarodowej. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wydania

Konstancińskiej Karty Mieszkańca.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych

Burmistrza Konstancin-Jeziorna, z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Piaseczyńska 77, 05-520

Konstancin-Jeziorna w celu wydawania i personalizacji Konstancińskiej Karty Mieszkańca.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-arn) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich

poprawiania.

Data: Czytelny podpis wnioskodawcy lub opiekuna
prawnego:
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Kwituję odbiór”Konstancińskiej Karty Mieszkańca” i potwierdzam poprawność wydrukowanych na

niej danych

Nr karty

Data odbioru: Podpis wnioskodawcy lub opiekuna prawnego

Id: 7840F I 3A-54E-4EAA-BF54-3AB53D4B 151 F. Podpisany Strona 4



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 105/VII/2018

Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia 12 lipca 2018 r.

Regulamin współpracy Partnerów z Gminą Konstancin-Jeziorna w ramach programu

Konstancińska Karta Mieszkańca

1. Regulamin określa zasady współpracy Partnerów z Gminą Konstancin-Jeziorna, zwanej dalej

Gminą, będącą organizatorem programu pod nazwą Konstancińska Karta Mieszkańca.

2. Terminy wymienione w regulaminie należy rozumieć:

a) Partner - osoba fizyczna lub prawna, prowadząca działalność gospodarczą na terenie Gminy

Konstancin-Jeziorna, która to zawarła porozumienie o współpracy przy Programie Konstancińska

Karta Mieszkańca;

b) Konstancińska Karta Mieszkańca - program zniżek i upustów przysługujących

posiadaczowi Karty, wydanej przez Gminę Konstancin-Jeziorna.

3. Gmina w ramach Programu Konstancińska Karta Mieszkańca zapewnia Partnerom następujące

świadczenia:

a) ekspozycję logotypu, danych adresowych Partnerów oraz ofert objętych rabatem na stronie

internetowej Gminy Konstancin-Jeziorna www.konstancinjeziorna.pl w zakładce Konstancińska

Karta Mieszkańca;

b) umieszczenie logotypów Partnerów w Biuletynie Informacyjnym Gminy Konstancin-Jeziorna.

4. Materiał zawierający ofertę objętą rabatem powinien zawierać informacje o miejscu

świadczenia usługi wraz zjej krótkim opisem oraz wysokość przyznanej posiadaczowi Karty zniżki

lub rabatu.

5. Partner przygotowuje materiały zawierające oferty objęte rabatem zgodnie z następującymi

warunkami:

a) strona www: plik graficzny w formacie JPG o rozdzielczość min. 300 dpi;

b) Biuletyn Informacyjny Gminy: plik z logo lub nazwą Partnera w formie JPG o rozdzielczości min.

300 dpi.

6. Materiały należy przesłać na adres promocjakonstancinjeziorna.pl w tytule e-malia „materiały

informacyjne zawierające ofertę objętą rabatem dla potrzeb Konstancińskiej Karty Mieszkańca” wraz

z aktualnymi danymi kontaktowymi do osoby odpowiedzialnej za ich przygotowanie, wskazanej przez

partnera.

7. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów informacyjnych zawierających ofertę

objętą rabatem dostarczonych przez Partnera, jednocześnie zastrzega sobie prawo do nie publikowania

materiałów bez podania przyczyny.

P
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Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 105/VII/2018

Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

zdnia l2lipca2Ol8r.

POROZUMIENIE

Zawarte w dniu w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy:

Gminą Konstancin-Jeziorna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Piaseczyńska 77, NIP

123121 7438, REGON 013271045. reprezentowaną przez:

Burmistrza Gminy -

zwaną dalej Gminą

a

z siedzibą w

ul

zwanym dalej Partnerem

łącznie zwanymi Stronami

W związku z realizacją programu „.Konstancińska Karta Mieszkańca” wprowadzonego uchwałą

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna NR 635/VI/47/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie

przyjęcia programu ..Konstancińska Karta Mieszkańca zwanej dalej Programem. Strony ustalają jak

niżej:

1. Z dniem Partner umożliwi korzystanie przez osoby posiadające

Konstancińską Kartę Mieszkańca z rabatów lub zniżek w cenie przy zakupie niżej wymienionych

towarów/usług w ramach prowadzonej działalności tj:

-
- % rabatu

• - % rabatu

• - % rabatu

•
- % rabatu

2. Partner wskazuje, że rabaty o których mowa w ust. I będzie stosował przy zakupie

dokonywanymw jego
placówce/placówkach
w przy ul

3. Udzielane przez Partnera rabaty lub zniżki w cenie nie podlegają refundacji przez Gminę.

2. Rabat będzie udzielany przez czas obowiązywania niniejszego Porozumienia.

3. 1. Partner uprawniony jest do zamieszczenia informacji na temat jego udziału w Programie

oraz o udzielonych przez niego rabatach określonych w 1 ust.1 na swoich stronach internetowych

i we własnych materiałach promocyjno-reklamowych.

2. Gmina umieści informację o ofercie Partnera dla posiadaczy Konstancińskiej Karty Mieszkańca

na swojej stronie internetowej www.konstancinjeziorna.pl i w Biuletynie Informacyjnym Gminy

Konstancin- Jeziorna.

Gmina przedstawi zobowiązania Partnera, o którym mowa w I ust. I i 2 na stronie internetowej

Gminy Konstancin-Jeziorna w zakładce „Konstancińska Karta Mieszkańca” a także w miarę
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konieczności, w inny sposób zapewniający poinformowanie osób korzystających z Programu o tym

fakc je.

4. 1. Każda ze Stron upoważniona jest do rozwiązania niniejszego Porozumienia z zachowaniem

okresu wypowiedzenia, poprzez złożenie drugiej Stronie stosownego, pisemnego

oświadczen ja.

2. Naruszenie przez Partnera jego zobowiązań określonych w Porozumieniu uprawnia Gminę do

rozwiązania Porozumienia z natychmiastowym skutkiem.

5. W momencie rozwiązania lub wygaśnięcia Porozumienia Partner jest zobowiązany,

nie później niż w terminie dni, do usunięcia ze wszystkich własnych materiałów

informacyjnych zawierających oferty objęte rabatem.

6. Porozumienie zawiera się na okres od dnia roku do

dnia

roku.

„7. Wszelkie zmiany do Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej

Strony.

GMINA PARTNER
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