Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1525/2018
Burmistrza Miasta Bukowno
z dnia 18.06.2018 r.

Regulamin wydawania i użytkowania Karty Aktywnego Mieszkańca

§1
Niniejszy regulamin określa zasady wydawania i użytkowania Karty Aktywnego Mieszkańca,
o której mowa w Uchwale Nr LX/408/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 maja
2018 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Aktywnego Mieszkańca”, zwanej dalej Kartą.
§2
Karta wydawana jest przez Urząd Miejski w Bukownie i jest własnością Miasta Bukowno.
§3
1. Do otrzymania Karty uprawniony jest każdy Mieszkaniec Miasta Bukowno, który
spełnia jeden z poniższych warunków:
1) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w
Olkuszu i deklaruje w zeznaniu podatkowym, że jego miejscem zamieszkania jest
Miasto Bukowno,
2) jest osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu,
3) jest osobą pełnoletnią i kontynuuje naukę do ukończenia 26 roku życia,
4) jest osobą niepełnosprawną.
2. Do otrzymania Karty uprawnieni są również mieszkańcy Bukowna, których
opiekunami prawnymi są osoby wymienione w ust. 1.
§4
1. Wniosek o przyznanie Karty, stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia można
składać w Urzędzie Miejskim w Bukownie.
2. Przy składaniu wniosku należy okazać dowód tożsamości oraz załączyć kserokopię
pierwszej strony formularza rozliczeniowego za ostatni rok rozliczeniowy z
potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu.

3. W przypadku składania zeznania rocznego w formie elektronicznej do wniosku
załącza się pierwszą stronę zeznania podatkowego wraz z elektronicznym
potwierdzeniem wpływu formularza tzw. UPO.
§5
Karta wydawana jest bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Bukownie na okres 3 lat.
§6
1. Użytkownik Karty zobowiązany jest do jej ochrony przed utratą lub zniszczeniem.
2. W przypadku zagubienia, utraty lub zniszczenia karty duplikat Karty wydawany jest
na wniosek, odpłatnie w kwocie 10,00 zł.
§6
Zmiana danych osobowych użytkownika Karty wymaga wydania nowej Karty.
§7
Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miejskiego
w Bukownie o utracie uprawnień do korzystania z Karty wraz jej jednoczesnym zwrotem
Karty.
§7
Karta nie może być użyczana bądź udostępniana osobom nieuprawnionym. Miasto Bukowno
nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Karty przez użytkownika osobom
nieuprawnionym.

