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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Raszyn Nr 9/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. 

 

Regulamin wydawania Karty Mieszkańca Gminy Raszyn 
 

I. Karta Mieszkańca Gminy Raszyn – postanowienia ogólne. 

 
§ 1. 

1. Regulamin określa zasady wydawania Karty Mieszkańca Gminy Raszyn, o której mowa 
w uchwale Nr LXI/542/2022 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie 
Programu Karta Mieszkańca Gminy Raszyn (Dz .U z 2022r. poz. 9845), zwanej dalej Kartą. 

2. Do udziału w Programie i otrzymania Karty Mieszkańca są uprawnieni:  

1) mieszkańcy Gminy Raszyn, którzy:  

a. rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie 
Skarbowym w Pruszkowie, a także wskazują w zeznaniu podatkowym, 
że ich miejscem zamieszkania jest Gmina Raszyn, bez względu na to, 
czy osiągają dochód,  
albo  

b. rozliczają podatek rolny z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego 
i zadeklarowali w zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego rolników 
jako miejsce zamieszkania Gminę Raszyn, bez względu na to, czy 
osiągają dochód,  
albo  

c. korzystają ze świadczeń na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej w zakresie właściwości Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Raszynie  
oraz  

d. mają uregulowane należności wynikające z podatków i opłat lokalnych 
na rzecz Gminy Raszyn,  
oraz  

e. wypełnili obowiązek złożenia deklaracji wraz z ewentualną jej 
aktualizacją, wynikający z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022r., 
poz. 1297 ) oraz terminowo realizują płatności z tytułu odbioru 
nieczystości stałych; 

2) niepracujący małżonkowie oraz dzieci własne lub przysposobione 
mieszkańców, o których mowa w pkt 1), 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. 

3. Celem potwierdzenia spełnienia uprawnień, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) 
niniejszego paragrafu mieszkańcy są zobowiązani:  
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a. względem uprawnienia wskazanego w ust. 2 pkt 1) lit. „a” - przedłożyć, rozliczenie 
podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok, wraz z potwierdzeniem 
złożenia, gdzie wskazany jest adres zamieszkania na terenie Gminy Raszyn,  

b. względem uprawnienia wskazanego w ust. 2 pkt 1) lit. „d” i lit. „e” złożyć 
stosowne pisemne oświadczenia. 

 Weryfikacja uprawnień, o których mowa w ust. 2 pkt 1) lit. „b” i „c” niniejszego 
paragrafu następuje z urzędu, przez Urząd Gminy Raszyn. 

§ 2. 

1. Karta Mieszkańca jest wydawana na okres 24 miesięcy z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Dzieciom Kartę Mieszkańca wydaje się zgodnie z ust. 1, jednak na czas nie dłuższy niż 
do ukończenia odpowiednio 18 lub 26 roku życia. 

§ 3. 

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

2. Pierwsza Karta Mieszkańca jest wydawana bezpłatnie, zaś kolejne, w przypadku 
utraty lub zniszczenia, za opłatą w wysokości 15 zł.  

3. Przedłużenie ważności Karty Mieszkańca bez wymiany samej Karty następuje 
bezpłatnie.  

4. Opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany Karty Mieszkańca w związku ze zmianą 
imienia lub nazwiska użytkownika. 

§ 4. 

1. Karta Mieszkańca jest wydawana na pisemny wniosek mieszkańca, złożony  
w Urzędzie Gminy Raszyn w Biurze Obsługi Mieszkańca. Nie podpisany wniosek 
pozostaje bez rozpatrzenia. 

2. Wniosek można złożyć także elektronicznie: 

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: karta@raszyn.pl podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. 

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres Urzędu Gminy 
Raszyn ( /y2m823fydf/skrytka). Wniosek powinien być podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. 

3) Wniosek złożony bez podpisu elektronicznego pozostaje bez rozpatrzenia. 

 
§ 5. 

1. Karta stanowi potwierdzenie posiadania uprawnień wynikających z udziału  
w programie Karta Mieszkańca Gminy Raszyn oraz uprawnia do korzystania z ulg i zniżek 
podmiotów biorących udział w programie (Partnerów). 

2. Kartę wydaje Urząd Gminy w Raszynie. 

3. Karta jest własnością Urzędu Gminy Raszyn. 

4. Karta zawiera następujące informacje: 
a) Imię i nazwisko uprawnionego 
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b) Nr karty 
c) Zdjęcie uprawnionego 
d) Datę ważności karty. 
 

II. Zasady przyznawania i wydawania Karty Mieszkańca Gminy Raszyn 

 
§ 6. 

1. Karta wydawana jest na wniosek, złożony zgodnie z § 4.  

2. Do Wniosku należy dołączyć: 

1) zdjęcie (jak do dowodu osobistego), 

2) dokumenty do wglądu: 

a) pierwszą stronę formularza PIT wraz z potwierdzeniem dostarczenia do US 
Pruszków (UPO), 

b) lub - emeryci i renciści - ksero rocznego obliczenia podatku przez organ 
rentowy, w przypadku braku – zaświadczenie organu rentowego o zgłoszeniu 
do ubezpieczenia zawierające adres zamieszkania, 

c) lub dokument z Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie potwierdzający 
status osoby bezrobotnej, zawierający adres zamieszkania. 

2. Urząd dokona formalnej i merytorycznej weryfikacji wniosku pod kątem spełnienia 
wymogów formalnych, niezbędnych do wydania Karty. 

3. Wnioskodawca odbiera Kartę nie wcześniej niż po upływie 7 dni roboczych od złożenia 
kompletnego wniosku. 

4. Karta przysługuje każdej osobie, która spełnia wymogi. 

5. Karta odbierana jest w Urzędzie Gminy Raszyn. 

6. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty wydawany jest duplikat Karty  
z tym samym numerem. 

7. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest zwrot zniszczonej Karty lub złożenia 
oświadczenia o utracie Karty. 

8. Zmiana nazwiska wymaga wydania nowej Karty. Karta wydawana jest bezpłatnie. 

 

III. Zasady użytkowania Karty 
 

§ 7. 

Na żądanie podmiotów oferujących zniżki i rabaty w ramach Programu posiadacz Karty jest 
zobowiązany do jej okazania. 
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§ 8. 

1. Posiadacz Karty jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Urząd Gminy Raszyn  
o zmianie swojego stanu faktycznego lub prawnego, skutkującym utratą uprawnień  
do posiadania Karty wraz z jednoczesnym zwrotem Karty. 

2. Posiadacz Karty może w każdej chwili zrezygnować z jej użytkowania składając 
stosowne oświadczenie w Urzędzie Gminy Raszyn wraz ze zwrotem Karty. 

 
§ 9. 

Karta nie może być odstępowana innym osobom przez użytkownika Karty. 

 
§ 10. 

Rejestr wydanych Kart prowadzi Urząd Gminy Raszyn. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 
§ 11. 

1. Posiadacz Karty może korzystać z ulg oraz zniżek udostępnionych przez jednostki 
organizacyjne, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, przedsiębiorców i innych 
instytucji użyteczności publicznej oraz jednostek nie powiązanych strukturalnie  
i kapitałowo z Gminą zwanych dalej Partnerami, którzy przystąpili do Programu Karta 
Mieszkańca Gminy Raszyn. 

2.Lista Partnerów jest publikowana na stronie Gminy Raszyn www.raszyn.pl w zakładce 
Karta Mieszkańca. 

 
§ 12. 

 
Gmina Raszyn nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie Karty przez posiadacza 
osobom nieuprawnionym. 


