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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice Programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca" 

Na podstawie a rt. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 2, 9, 10, 16, 18 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), po przeprowadzeniu konsultacji z  organizacjami 
pozarządowymi w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.). 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. 1.  Wprowadza się na terenie miasta Katowice Program pn. „Katowicka Karta Mieszkańca”, zwany 
dalej „Programem”. 

2. Program jest elementem polityki promocyjnej i społecznej realizowanej przez miasto Katowice. 

3. Program ma na celu: 

1) wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców; 

2) poprawę warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie im dostępu m.in. do dóbr kultury, 
sportu i rekreacji; 

3) promocję Miasta jako miejsca atrakcyjnego do osiedlania się; 

4) zachęcenie zarówno mieszkańców, jak i osób spoza Katowic do meldowania się w Mieście i płacenia tu 
podatków; 

5) rozwój Miasta. 

§ 2. 1.  W ramach realizacji Programu tworzy się system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. 

2. System, o którym mowa w ust. 1 realizuje miasto Katowice i mogą go realizować partnerzy, w tym 
w szczególności: inne jednostki i instytucje publiczne, podmioty prywatne prowadzące działalność 
gospodarczą, kluby sportowe, organizacje pozarządowe. 

3. Partnerzy przystępują do realizacji Programu na podstawie zawieranych z miastem Katowice 
porozumień. 

§ 3. Program realizowany jest w szczególności w następujących obszarach: 

1) kultura; 

2) sport i rekreacja; 

3) turystyka i wypoczynek; 

4) oświata i wychowanie; 

5) zdrowie i pomoc społeczna; 

6) handel i usługi; 

7) opłat parkingowych z uwzględnieniem regulacji dotyczących postoju pojazdów na drogach publicznych. 

§ 4. 1.  Do korzystania z Programu uprawnione są osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych 
warunków:  

1) są zameldowane w Katowicach na pobyt stały, 

Id: 99CE4CC0-146F-47AF-9F7D-25536640EAE0. Projekt Strona 1



2) są zameldowane w Katowicach na pobyt czasowy i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych 
w Katowicach, 

3) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Katowicach, 

4) przebywają w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Katowicach (w wieku do 18 roku życia), 

5) są wychowawcami lub dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych w Katowicach. 

2. Do korzystania z Programu uprawnione są także dzieci osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, w wieku 
do 18 roku życia. 

§ 5. 1.  Potwierdzeniem przysługujących w ramach Programu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień jest 
posiadanie Karty.  

2. Karta wydawana jest imiennie i jest dokumentem identyfikującym osobę uprawnioną wraz z innym 
dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość tej osoby. 

3. W przypadku osób małoletnich, nie posiadających dokumentu ze zdjęciem, dokumentem 
potwierdzającym ich tożsamość jest dokument rodzica/opiekuna prawnego, lub w przypadku dzieci, o których 
mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 – zaświadczenie wydane przez placówkę. 

4. Karta wydawana jest w formie: 

1) dokumentu z tworzywa sztucznego (bez powiązania jej z kartą płatniczą), 

2) elektronicznej (aplikacji m-karty). 

5. Karta może być także powiązana z kartą płatniczą osoby uprawnionej, korzystającej z Programu. 

6. Osoba uprawniona może używać wszystkich trzech form Karty jednocześnie lub może skorzystać 
z dowolnie wybranej przez siebie formy Karty. 

7. Karta wydawana jest bezterminowo, ograniczeniu maksymalnie do dwóch lat od ich nadania podlegają 
uprawnienia do posiadania zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. 

8. Ważność uprawnień może być automatycznie przedłużana przez system obsługujący Program 
w przypadku osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, w pozostałych przypadkach wniosek o nadanie 
uprawnień na kolejny okres może być złożony nie wcześniej niż miesiąc przed upływem terminu ważności tych 
uprawnień, o czym osoba zostanie poinformowana pocztą elektroniczną lub przez SMS. 

9. Karta może pełnić funkcję karty bibliotecznej stosowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Katowicach. 

10. Kartę wydaje się na wniosek: 

1) osoby, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, 

2) dyrektora placówki w przypadku osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4-5. 

11. Wnioskiem, o którym mowa w ust. 10 pkt 1 osoba może objąć również: 

1) dzieci własne lub przysposobione, przyjęte w ramach rodzinnej pieczy zastępczej (w wieku do 18 roku 
życia). 

2) swojego współmałżonka: 

a) zameldowanego na pobyt stały w Katowicach lub 

b) zameldowanego na pobyt czasowy w Katowicach i rozliczającego z nim lub samodzielnie podatek 
dochodowy od osób fizycznych w Katowicach  lub 

c) rozliczającego z nim lub samodzielnie podatek dochodowy od osób fizycznych w Katowicach. 

12. Karta wydawana jest bezpłatnie. 

13. Wymiana Karty, o której mowa w ust. 4 pkt 1 z powodu jej zniszczenia, uszkodzenia lub utraty 
następuje za opłatą w wysokości 10,00 zł. 

14. Opłaty, o której mowa w ust. 13, nie pobiera się w przypadku wymiany Karty z powodu zmiany imienia 
lub nazwiska jej właściciela. 
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15. Karta może zostać w każdym czasie unieważniona na wniosek osoby, której została ona wydana. 
W przypadku dzieci wniosek taki składa odpowiednio: rodzic/opiekun prawny lub dyrektor placówki. 

§ 6. Prezydent Miasta Katowice określi w drodze zarządzenia: zakres przysługujących uczestnikom 
Programu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień oferowanych przez miejskie jednostki organizacyjne oraz 
regulamin przyznawania i korzystania z Programu, zawierający wzory dokumentów służących realizacji 
Programu. 

§ 7. Lista przysługujących uczestnikom Programu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej Programu oraz w specjalnej aplikacji Katowickiej Karty Mieszkańca. 

§ 8. Sprawozdanie z realizacji postanowień niniejszej uchwały przedstawiane będzie Radzie Miasta 
Katowice raz do roku, nie później niż do 30 czerwca roku następnego.  

§ 9. Promocja działań określonych w niniejszej uchwale obejmować będzie ogłoszenia w lokalnej prasie, 
w mediach społecznościowych oraz stworzenie i prowadzenie strony internetowej Programu, informującej 
m.in. o wykazie zniżek, ulg, preferencji i uprawnień adresowanych do osób wymienionych w § 4 niniejszej 
uchwały. 

§ 10. Program wprowadzony będzie na terenie miasta Katowice do 60 dni od dnia złagodzenia lub 
zniesienia obostrzeń wprowadzonych w związku ze zwalczaniem pandemii koronawirusa COVID-19, w tym: 
odwołania stanu epidemii, bądź stanu epidemicznego lub ustania siły wyższej, umożliwiających częściowo lub 
całkowicie realizację Programu, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 września 2020 roku. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 12. Z dniem 1 stycznia 2021 r. tracą moc: 

1) uchwała nr VIII/145/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na 
terenie Miasta Katowice programu „Nas Troje i więcej” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 2753 
z późn. zm.), 

2) uchwała nr XL/916/13 Rady Miasta Katowice z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia na 
terenie Miasta Katowice programu „Aktywny Senior” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 5749). 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie

Program pn. „Katowicka Karta Mieszkańca” jest elementem polityki promocyjnej i społecznej realizowanej
przez miasto Katowice.

Program „Katowicka Karta Mieszkańca” ma na celu:

1) wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców;

2) poprawę warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie im dostępu m.in. do dóbr kultury,
sportu i rekreacji;

3) promocję Miasta jako miejsca atrakcyjnego do osiedlania się;

4) zachęcenie zarówno mieszkańców, jak i osób spoza Katowic do meldowania się w Mieście i płacenia tu
podatków;

5) rozwój Miasta.

Program realizowany będzie w szczególności w następujących obszarach:

1) kultura;

2) sport i rekreacja;

3) turystyka i wypoczynek;

4) oświata i wychowanie;

5) zdrowie i pomoc społeczna;

6) handel i usługi;

7) opłat parkingowych z uwzględnieniem regulacji dotyczących postoju pojazdów na drogach publicznych.
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