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UCHWAŁA NR XIX/182/2019

RADY MIASTA ZĄBKI
z dnia 20 grudnia 2019 r.

W sprawie Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 i art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Przyjmuje się Program Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek”, zwany dalej „Programem”.
2. Program jest skierowany do osób fizycznych, zwanych dalej „mieszkańcami”, których miejscem 

zamieszkania w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1145 i 1495), jest miasto Ząbki.

3. W zakresie zniżek w Miejskim Ośrodku Kultury, publicznych szkołach podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Ząbki, Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Jana 
Twardowskiego, zwaną dalej „Katolicką Szkołą” oraz w przedszkolach publicznych, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Ząbki, Program jest skierowany do rodzin wielodzietnych, w 
tym do wielodzietnych rodzin zastępczych, których członkowie mają miejsce zamieszkania na 
terenie Miasta Ząbki pod wspólnym adresem.

4. Rodziną wielodzietną w rozumieniu uchwały jest rodzina składająca się z rodziców lub opiekunów 
albo jednego rodzica lub opiekuna sprawujących opiekę i wychowujących troje lub więcej dzieci.

§ 2.
Program ma na celu:
1) umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców;
2) zachęcenie mieszkańców do płacenia podatków na rzecz Miasta Ząbki;
3) promocję Miasta Ząbki;
4) promocję publicznego transportu zbiorowego dla odciążenia miasta Ząbki od nadmiernego ruchu 
samochodów osobowych oraz poprawy stanu środowiska naturalnego;
5) zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców w sprawy społeczności lokalnej;
6) pomoc rodzinom wielodzietnym.

§ 3.
Cele, o których mowa w § 2, są realizowane w dziedzinach:
1) publicznego transportu zbiorowego;
2) kultury, sportu i rekreacji;
3) usprawnienia komunikacji między mieszkańcami a administracją publiczną;
4) zwiększenia wpływów budżetu Miasta Ząbki z płaconych podatków;
5) wypracowania korzystnych form współpracy, przynoszących korzyści zarówno
dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców;
6) pobytu w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ząbki;
7) wyżywienia w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Ząbki oraz w Katolickiej Szkole.

§ 4.



W ramach dziedzin określonych w §3, na podstawie Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek”, o której
mowa w § 5, mieszkańcom przysługują uprawnienia do:

1) bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, na trasach, których organizatorem jest
Miasto Ząbki;
2) zniżek udzielanych przez miejskie jednostki organizacyjne;
3) zniżek na usługi dotowane przez Miasto Ząbki;
4)  zaoferowanych  przez  przedsiębiorców  zniżek  na  zakupy  i  usługi,  wskazanych  na  stronie
internetowej  miasta Ząbki.

§ 4a.
1. Wsparcie rodziny wielodzietnej polega na wprowadzeniu przez Miasto Ząbki i jego jednostki 

organizacyjne systemu następujących zniżek dla posiadaczy Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek”:
1) 50  %  zniżki  w  opłacie  za  pobyt  dziecka  w  przedszkolu  publicznym,  dla  którego  organem
prowadzącym jest Miasto Ząbki;
2) 50 % zniżki w opłacie za zajęcia sportowe prowadzone w Miejskim Ośrodku Sportu
 i Rekreacji, nie więcej niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie;
3) 50 % zniżki w opłacie za zajęcia prowadzone w ramach sekcji i kół zainteresowań
w Miejskim Ośrodku Kultury, nie więcej jednak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie;
4) 50  %  zniżki  w  opłacie  za  posiłki  wydawane  w  formie  obiadów  przez  publiczne  szkoły
podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ząbki i Katolicką Szkołę,
nie więcej jednak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie, przy czym zniżka nie przysługuje,
gdy dziecko korzysta z innej formy pomocy dożywiania w szkole.

2.  Prawo do korzystania ze zniżek, o których mowa w ust. 1, przysługuje posiadaczom ważnej Karty
Mieszkańca  „Jestem  z  Ząbek”  okazanej  łącznie  z  Kartą  Dużej  Rodziny  wydanej  na  podstawie
przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348), przy
czym dzieci do 6 roku życia korzystają ze zniżek na podstawie kart wystawionych na rodzica lub
opiekuna prawnego.

§ 5.
1. Jako potwierdzenie prawa do korzystania z uprawnień, o których mowa w § 4, wprowadza się 

Kartę Mieszkańca „Jestem z Ząbek”, zwaną dalej „Kartą Mieszkańca”.
2. Do otrzymania Karty Mieszkańca są uprawnieni:

1) mieszkańcy miasta Ząbki, którzy rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni
rok w Urzędzie Skarbowym w Wołominie, wskazali w deklaracji podatkowej, jako miejsce 
zamieszkania Ząbki, nawet jeśli nie osiągnęli dochodu;
2) dzieci własne lub przysposobione mieszkańców oraz dzieci nad którymi mieszkańcy sprawują 
opiekę prawną – do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, a jeśli uczy się lub studiuje – do 
ukończenia 26 roku życia.

§ 6.
1.  Karta Mieszkańca jest wydawana na okres 12 miesięcy, po przedstawieniu rozliczenia podatku 

dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok, wraz z potwierdzeniem złożenia, gdzie wskazany 
jest ząbkowski adres zamieszkania, a jeśli jednocześnie mieszkaniec jest zameldowany na terenie 
miasta Ząbki – na 2 lata, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.  Dzieciom oraz uczącym się lub studiującym osobom dorosłym, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, 
Kartę Mieszkańca wydaje się zgodnie z ust. 1, jednak na czas nie dłuższy niż do ukończenia 
odpowiednio 18 lub 26 roku życia.

§ 7.
1. Po upływie terminu ważności Karty Mieszkańca, jej użytkownik może uzyskać przedłużenie 

ważności Karty, spełniając wymagania określone w §6.
2. Pierwsza Karta Mieszkańca jest wydawana bezpłatnie, zaś kolejne, w przypadku utraty lub 

zniszczenia, za opłatą w wysokości 15 zł.
3. Opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany Karty Mieszkańca w związku ze zmianą imienia lub 

nazwiska użytkownika.



§ 8.
1.  Karta Mieszkańca jest wydawana na pisemny wniosek mieszkańca, złożony w Urzędzie Miasta 

Ząbki, oraz w innych, wyznaczonych przez Burmistrza Miasta Ząbki punktach, na terenie miasta 
Ząbki.

2.  Wniosek można złożyć także za pośrednictwem internetu.
3.  Wzór Karty Mieszkańca, wzór wniosku o jej wydanie oraz tryb wydawania określa Burmistrz 

Miasta Ząbki.
§ 9.

Do udziału w Programie mogą przystąpić podmioty niebędące miejskimi jednostkami organizacyjnymi, 
które w ramach świadczonych przez siebie usług będą stosować zniżki dla mieszkańców.

§ 10.
Zobowiązania finansowe związane z realizacją Programu są pokrywane z budżetu Miasta Ząbki, z działu
900 rozdziału 900 13 §4300 z działu 600 rozdziału 600 04 §4300, z działu 750 rozdziału 750 75 §4300 i 
§4210.

§ 11.
Karty Mieszkańca wydane przed dniem 25 maja 2020 r. zachowują ważność do dnia 30 listopada 2020 
roku.

§ 11a.
Karty Mieszkańca wydane w okresie od dnia 2 marca 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. zachowują 
ważność do dnia 30 listopada 2020 r”.

§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 lutego 2020 r., po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Waldemar Stachera


