
ZARZĄDZENIE NR 55/20 
BURMISTRZA MSZCZONOWA 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia „Termalnej Karty Mieszkańca” w obiekcie „Termy Mszczonów”. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), § 
1 pkt 8, § 2 Uchwały Nr XVII/150/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie zasad 
i trybu korzystania z obiektu „Termy Mszczonów” w Mszczonowie, ul. Warszawska 52 i związanych z nim 
urządzeń oraz opłat i stawek za korzystanie z tego obiektu i urządzeń, zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się do stosowania w obiekcie „Termy Mszczonów” „Termalną Kartę Mieszkańca” w celu 
identyfikacji osób, które mogą skorzystać z usług Kompleksu Basenów Termalnych „Termy Mszczonów” na 
preferencyjnych warunkach. 

§ 2. 1. Regulamin „Termalnej Karty Mieszkańca” stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Wzór wniosku o wydanie „Termalnej Karty Mieszkańca” stanowi  załącznik Nr 2 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Burmistrz Mszczonowa 
 
 

mgr inz. Józef 
Grzegorz Kurek 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55/20 

BURMISTRZA MSZCZONOWA 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

Regulamin 
TERMALNA KARTA MIESZKAŃCA 

1. Niniejszy regulamin określa zasady pozyskania i funkcjonowania w obiekcie „TERMY MSZCZONÓW” 
„Termalnej Karty Mieszkańca” uprawniającej do korzystania z usług Kompleksu Basenów Termalnych na 
preferencyjnych warunkach (Program „Termalnej Karty Mieszkańca”). 

2. „Termalna Karta Mieszkańca”, zwana dalej Kartą Mieszkańca, wydawana jest przez Organizatora 
Programu „Termalna Karta Mieszkańca” - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie. 

3. Nośnikiem Karty Mieszkańca jest plastikowa karta zbliżeniowa, posiadająca indywidualny numer 
programowany trwale przez producenta układu pamięciowego oraz numer karty. 

4. Użytkownikiem Karty Mieszkańca może być pełnoletnia osoba, która spełnia warunki jej otrzymania 
i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz zgłoszone przez nią, we wniosku, niepełnoletnie 
dzieci własne lub przysposobione. 

5. Karta identyfikuje w systemie wyłącznie osobę uprawnioną do korzystania z niej 

6. Warunkiem otrzymania przez osobę pełnoletnią Karty Mieszkańca jest zamieszkanie lub zameldowanie 
w gminie Mszczonów oraz rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym 
w Żyrardowie lub rozliczanie podatku rolnego z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego w Gminie 
Mszczonów potwierdzone poprzez: 

·Okazanie dowodu tożsamości. 

·Okazanie pierwszej strony formularza rozliczeniowego PIT za ostatni rok rozliczeniowy 
bez względu na to, czy osiąga się dochód, z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie 
PIT / w przypadku rozliczania się przez Internet - okazanie elektronicznego potwierdzenia wpłynięcia 
formularza/  lub okazanie nakazu podatkowego podatku rolnego z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego 
w Gminie Mszczonów, za bieżący rok rozliczeniowy. 

7. Karta Mieszkańca uprawnia do korzystania z aktualnej oferty promocyjnej usług Kompleksu Basenów 
Termalnych w Mszczonowie dostępnej na stronie www.termy-mszczonow.eu   w zakładce „ Termy dla 
mieszkańców Gminy Mszczonów”. Właściciel Karty Mieszkańca chcący z niej skorzystać, zobowiązany jest 
do każdorazowego jej okazania wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

8. Kartę Mieszkańca wydaje się na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku, po zapoznaniu się  przez 
wnioskodawcę z odpowiednimi klauzulami zapewniającymi należyte przestrzeganie przepisów o ochronie 
danych osobowych. Wniosek powinien być złożony osobiście w punkcie informacji turystycznej znajdującym 
się w budynku Kompleksu Basenów Termalnych, ul. Warszawska 52 w Mszczonowie. 

9. Odbiór Karty Mieszkańca dla wnioskodawcy lub jego niepełnoletnich dzieci własnych lub 
przysposobionych możliwy będzie wyłącznie osobiście, za pokwitowaniem odbioru. 

10. Karta Mieszkańca wyrabiana jest w terminie 7 dni roboczych. 

11. Kartę Mieszkańca wydaje się na czas określony z możliwością przedłużenia na kolejne okresy. Karty 
Mieszkańca mają termin ważności do 30 kwietnia roku następnego. 

12. Warunkiem przedłużenia ważności Karty Mieszkańca o kolejny rok, jest okazanie dokumentów na 
zasadach analogicznych, jak określone w pkt 6. 

13. Pierwsza karta wydawana jest odpłatnie - wartość opłaty wynosi 10 zł brutto. 

14. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia Karty Mieszkańca uniemożliwiającego identyfikację 
nadrukowanych na niej danych, Użytkownik zobowiązany jest do zamówienia duplikatu karty na własny koszt 
– wartość opłaty za wydanie kolejnej karty – 10 zł brutto. 
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15. Miejsce koordynacji realizacji Programu „Termalnej Karty Mieszkańca” jest Punkt Informacji 
Turystycznej w Mszczonowie ul. Warszawska 52 (budynek Kompleksu Basenów Termalnych) tel. 046 857 
87 81 wew. 12. 

16. W przypadku wątpliwości co do tego, czy osoba ma prawo do uzyskania lub posiadania Karty 
Mieszkańca, przypadek taki będzie rozpatrywany indywidualnie przez Organizatora Programu 
z uwzględnieniem występujących okoliczności. 

17. Regulamin w aktualnej treści obowiązuje do czasu jego uchylenia lub aktualizacji.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 55/20 

BURMISTRZA MSZCZONOWA 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

WNIOSEK O WYDANIE „TERMALNEJ KARTY MIESZKAŃCA” 

CZEŚĆ I - Dane Wnioskodawcy 

 
Dane identyfikacyjne 

IMIĘ  
NAZWISKO  
DATA  URODZENIA  

Miejsce zamieszkania wnioskodawcy 

ULICA  
NUMER  
KOD POCZTOWY  
MIEJSCOWOŚĆ  

�Inny adres korespondencyjny 

 

Dane kontaktowe 

numer telefonu  
adres poczty elektronicznej   

CZĘŚĆ II – Oświadczenia 

Ja niżej podpisana/y świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej 
z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, oświadczam, że: 

1. Dane zawarte we wniosku oraz złożone oświadczenia są zgodne z prawdą, dane podaję dobrowolnie 
i jestem świadoma/-y, że bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z Programu „Termalna Karta 
Mieszkańca”. 

2. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym 
wniosku. 

3. Zapoznałam/łem się z Regulaminem Programu „Termalna Karta Mieszkańca”. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku o wydanie 
karty w ramach Programu „Termalna Karta Mieszkańca” . 

5. Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych jest dobrowolne oraz o 
przysługującym mi prawie do kontroli treści danych, ich poprawiania, a także o prawie sprzeciwu wobec 
przekazywania moich danych osobowych innym podmiotom. 

Jestem zameldowana/-y na terenie Gminy Mszczonów i rozliczam  : 

□ �podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie, 

□ �podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego w Gminie Mszczonów. 

lub 

 Nie jestem zameldowana/-y na terenie Gminy Mszczonów, ale zamieszkuję na jej terenie 
i rozliczam  :  

□ �podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie i deklaruję w swoim 
zeznaniu podatkowym, że miejscem mojego zamieszkania jest Gmina Mszczonów, 
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□ �podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego w Gminie Mszczonów, 

w związku z czym odpowiednio przedkładam do wglądu / wypełnia osoba przyjmująca wniosek/ : 

□ �dokument tożsamości / dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna lub studencka / 

oraz 

□ �oryginał lub kserokopię pierwszej strony zeznania PIT z prezentatą Urzędu Skarbowego 
w Żyrardowie lub pierwszą stronę PIT wydrukowaną oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie 
Odbioru) - PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. 
W przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub okazanie 
pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urząd Skarbowy w Żyrardowie 

lub 

□ �nakaz podatkowy podatku rolnego z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego w Gminie 
Mszczonów, za bieżący rok rozliczeniowy 

□ �Wnioskuję o zakwalifikowanie moich/mojego niepełnoletnich/-go dzieci/dziecka do Programu 
„Termalna Karta Mieszkańca: 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………………… 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem ich/jego rodzicem/pełnoprawnym opiekunem. 

Dotyczy osób powyżej 18 roku życia, będących uczniami lub studentami, nie osiągającymi dochodu 

Ja niżej podpisana/y świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej 
z art 233 § 1 Kodeksu Karnego, oświadczam, że: 

1. Dane zawarte we wniosku oraz złożone oświadczenia są zgodne z prawdą, dane podaję dobrowolnie 
i jestem świadoma/-y, że bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z Programu „Termalna Karta 
Mieszkańca”. 

2. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym 
wniosku. 

3. Zapoznałam/łem się z Regulaminem Programu „Termalna Karta Mieszkańca”. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku o wydanie 
karty w ramach Programu „Termalna Karta Mieszkańca” . 

Jestem zameldowana/-y na terenie Gminy Mszczonów i mój rodzic rozlicza / moi rodzice rozliczają  
: 

□ �podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie, 

□ �podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego w Gminie Mszczonów. 

lub 

Nie jestem zameldowana/-y na terenie Gminy Mszczonów i mój rodzic rozlicza / moi rodzice 
rozliczają  : 

□ �podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie i deklaruje/ą w 
swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem jego/ich zamieszkania jest Gmina Mszczonów, 

□ �podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego w Gminie Mszczonów, 

w związku z czym odpowiednio przedkładam do wglądu / wypełnia osoba przyjmująca wniosek/: 

□ �dokument tożsamości / dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna lub studencka / 

oraz 
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□ �oryginał lub kserokopię pierwszej strony zeznania PIT / rodzica / z prezentatą Urzędu Skarbowego 
w Żyrardowie lub pierwszą stronę PIT wydrukowaną oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie 
Odbioru) - PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. 
W przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub okazanie 
pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urząd Skarbowy w Żyrardowie 

lub 

□ �nakaz podatkowy /rodzica / podatku rolnego z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego w Gminie 
Mszczonów, za bieżący rok rozliczeniowy. 

CZĘŚĆ III - Dane o członkach rodziny 

W przypadku wnioskowania w imieniu pełnoletniego członka rodziny / mąż, żona, pełnoletnie dziecko /  
jest przedstawienie stosownego pełnomocnictwa lub upoważnienia. 

Mszczonów, dnia ……………………………… 

.……………………………………………………. 

czytelny podpis wnioskodawcy 

᠆᠆᠆᠆᠆ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kwituję odbiór „Termalnej Karty Mieszkańca” o numerze ……………………….. 

………………………………………………………… 

czytelny podpis osoby uprawnionej do wydawania Karty 

(imię i nazwisko)

Id: 0C1B45FD-B277-474F-A4DE-D382B580C833. Uchwalony Strona 3




