
Regulamin wydawania

„Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej ”

§ l.

1. "Nieporęcka  Karta  Komunikacyjna",  zwana  dalej  „kartą”,  uprawnia  mieszkańców

gminy Nieporęt do przejazdów ze zniżką środkami lokalnego transportu zbiorowego

organizowanego przez  m.  st.  Warszawa  na zasadach ustalonych w porozumieniu

zawartym  pomiędzy  gminą  Nieporęt  a  m.  st.  Warszawą  oraz  w  uchwale  Nr

XLVI/79/2017  Rady  Gminy  Nieporęt  z  dnia  28  września  2017  roku  w  sprawie

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z m.  st. Warszawą w sprawie dopłat do

cen biletów ze  zniżką na  przejazdy środkami  lokalnego transportu  zbiorowego na

trasie z Nieporętu do Warszawy i z Warszawy do Nieporętu oraz na terenie Nieporętu

dla  osób  zamieszkałych  na   terenie  Gminy  Nieporęt,  które  rozliczają  podatek

dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci

tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką, zwanej dalej

„uchwałą”.

2. Potwierdzeniem wymogów, których spełnienie jest warunkiem uzyskania Nieporęckiej

Karty  Komunikacyjnej  jest  oświadczenie  wnioskodawcy  o  zamieszkaniu  na  terenie

gminy  Nieporęt  i  rozliczaniu  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  w  US

Legionowo.

3. Obsługą wniosków o  wydanie  karty  zajmuje  się  Dział  Zarządu Dróg i  Gospodarki

Komunalnej Urzędu Gminy Nieporęt.  W tym celu utworzony zostaje Punkt Obsługi

„Nieporęckiej  Karty  Komunikacyjnej”,  zlokalizowany  w  Biurze  Obsługi  Klienta  w

Urzędzie  Gminy  Nieporęt  przy  Placu  Wolności  1,  zwany  dalej  „Punktem Obsługi”.

Punkt Obsługi czynny jest w poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00 wtorek – piątek w

godz. 8.00 – 16.00.

4. Karta  jest  personalizowana  w  Urzędzie  Gminy  Nieporęt  poprzez  nadruk  na

Warszawskiej Karcie  Miejskiej imienia, nazwiska i zdjęcia osoby ubiegającej się o

wydanie karty oraz logo typu.

5. Wykonanie zdjęcia oraz wydanie karty jest bezpłatne i odbywa się w Punkcie Obsługi.

6. Wzór karty określony został w załączniku nr 1 do Regulaminu.

§2.

1. Wydanie  karty  następuje  na  podstawie  prawidłowo  wypełnionego  wniosku

elektronicznego  dostępnego  na  stronie  internetowej

http://www.wniosekokarte.nieporet.pl lub w Punkcie Obsługi.

2. Wzór wniosku określony został w załączniku nr 2 do Regulaminu.

http://www.wniosekokarte.nieporet.pl/


§3.

1. W przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia karty, Urzędu Gminy Nieporęt wydaje

uprawnionemu zaświadczenie o utracie karty.

2. Na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, możliwe jest przekodowanie

niewykorzystanej części kontraktu (biletu) na nową kartę. Przekodowanie odbywa się

na zasadach ustalonych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

§4.

Karta ważna jest do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

Wójt Gminy

Sławomir Maciej Mazur



Wzór „Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej”


