BURMISTRZ
STAREGO SĄCZA
Zarządzenie Nr 218/2015
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 12.08.2015 r.

w sprawie sposobu i trybu korzystania z Programu ,,Starosądecka Karta Dużej Rodziny”
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2013 poz. 594 ze zm. ) oraz § 8 uchwały nr IX/136/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Stary Sącz
samorządowego Programu ,,Starosądeckiej Karty Dużej Rodziny”
postanawiam
§1
Określić tryb i sposób korzystania z Programu ,,Starosądeckiej Karty Dużej Rodziny”
w zakresie:
a ) komunikacji miejskiej,
b ) wywozu odpadów komunalnych,
c ) dostawy wody i odprowadzanie ścieków,
- jak w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich,
Administracyjno - Gospodarczych i Ochrony Środowiska.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie:
- § 1 pkt. a od 1 listopada 2015 r.
- § 1 pkt. b od 1 października 2015 r.
- § 1 pkt. c od 1 października 2015 r.

Burmistrz
mgr Jacek Lelek

Załącznik nr 1 do zrządzenia nr 218/2015
Burmistrza Starego Sącza z dnia 12.08.2015 r.
I. Uprawnienia przysługujące na podstawie Karty Dużej Rodziny w zakresie komunikacji
miejskiej.

1. Burmistrz Starego Sącza zawrze porozumienie w sprawie ulg w komunikacji miejskiej
z Prezydentem Nowego Sącza, w którym zostaną określone szczegółowe warunki
świadczenia usług.
2. Każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny ma uprawnienie do zniżki z tytułu zakupionego
biletu miesięcznego w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o. o.
w Nowym Sączu, ul. Stanisława Wyspiańskiego 22 w wysokości 30 %.
3. Warunkiem uzyskania 30 % zniżki na zakup biletu miesięcznego w Miejskim
Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Nowym Sączu, ul. Stanisława
Wyspiańskiego 22 jest okazanie posiadanej karty dużej rodziny przez jej posiadacza.
II. Uprawnienia przysługujące na podstawie Karty Dużej Rodziny w zakresie wywozu
odpadów komunalnych.

1. Rodzina posiadająca Kartę Dużej Rodziny ma uprawnienie do zniżki za odbiór
odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego w którym wspólnie zamieszkuje
w wysokości 4 zł miesięcznie za każde dziecko.
2. Warunkiem uprawniającym do zniżki jest zbieranie odpadów komunalnych w sposób
selektywny.
3. Podstawą uzyskania zniżki będzie złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz.
4. Zniżka w wysokości 4 złote będzie naliczana dzieciom posiadającym Kartę Dużej
Rodziny począwszy od następnego miesiąca, w którym nastąpiła zmiana deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz przez
rodzica bądź opiekuna prawnego legitymującego się Kartą Dużej Rodziny.
5. Dzieci posiadające Kartę Dużej Rodziny objęte będą zniżką przez okres jej ważności.
6. Wykaz dzieci z rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz ogólną kwotę
udzielonych zniżek za każdy miesiąc sporządza Referat Spraw Obywatelskich,
Administracyjno
Gospodarczych
i
Ochrony
Środowiska.
Wykaz
o którym mowa wyżej Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Administracyjno Gospodarczych i Ochrony Środowiska przedkłada Burmistrzowi Starego Sącza celem
zatwierdzenia i polecenia dokonania dopłaty z budżetu Gminy na rachunek bieżący
opłaty śmieciowej.

III. Uprawnienia przysługujące na podstawie Karty Dużej Rodziny w zakresie dostawy
wody i odprowadzenia ścieków do zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
1. Burmistrz Starego Sącza zawrze umowy z dostawcami wody i odbiorcami ścieków
zbiorczych kanalizacji sanitarnych w których zostaną określone szczegółowe warunki
świadczenia usług i sposobu rozliczenia.
2. Rodzina posiadająca Kartę Dużej Rodziny ma uprawnienie do zniżki za dostawę wody
i odprowadzenie ścieków do zbiorczej kanalizacji sanitarnej z domu mieszkalnego
w którym zamieszkuje (lokalu mieszkalnego w przypadku budynku wielorodzinnego)
w wysokości 10 % do pobranej wody ceny obowiązującej u dostawcy i 10 % do ceny
odprowadzanych ścieków do zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
3. Warunkiem uzyskania zniżki jest wystąpienie przez rodzica rodziny wielodzietnej lub
opiekuna prawnego rodziny wielodzietnej posiadającej Kartę Dużej Rodziny
z wnioskiem do dostawcy wody i odbiorcy ścieków zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
celem dokonania weryfikacji czy wnioskodawca jest stroną umowy na dostawę wody
i odprowadzenie ścieków do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Grodzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa zwraca się z wnioskiem do Urzędu Miejskiego celem weryfikacji
wnioskodawcy.
4. Referat Spraw Obywatelskich, Administracyjno - Gospodarczych i Ochrony
Środowiska przedkłada Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wykaz osób
uprawnionych objętych w/w zniżką przed każdym okresem rozliczeniowym.
5. Zniżka będzie naliczana:
• od dnia skutecznego złożenia wniosku i podaniu stanu licznika (osobom
uprawnionym legitymującym się Kartą Dużej Rodziny) przez Sądeckie
Wodociągi Spółka z o.o., Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym
Sączu;
• od następnego okresu rozliczeniowego po dniu złożenia wniosku (osobom
uprawnionym legitymującym się Kartą Dużej Rodziny) przez Grodzką
Spółdzielnię Mieszkaniową, Spółdzielnię Mieszkaniową „Stokrotka”,
Wspólnotę Mieszkaniową blok nr 5, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej.
6. Dostawcy wody i odbiorcy ścieków zbiorczej kanalizacji sanitarnej po wyliczeniu
kwoty udzielonych zniżek za ustalony w umowie okres rozliczeniowy dla osób
uprawnionych z terenu gminy Stary Sącz wystawią dokument księgowy dla Gminy
Stary Sącz wraz z wykazem osób którym udzielono zniżki.
7. Ustala się wzór wniosku:

1) Wniosek dotyczy Sądeckich Wodociągów Sp. z o.o.

………………………………….

………...……………………...

Imię Nazwisko

Miejscowość ,data

…………………………………..
Adres

…………………………………..
……………………………………….
……………………………………….
Dane Odbiorcy/Dostawcy

……………………………………….
……………………………………….

Wniosek
Ja niżej podpisany/a…………………….... w związku z posiadaniem Karty
Dużej Rodziny zwracam się z prośbą o przyznanie mi

zniżki w wysokości

10 % obowiązującej taryfy za dostawę wody * odprowadzanie ścieków*.
Począwszy od…………………..kwartału ……………….r.
Podaję stan licznika**………… na dzień……………….
W załączeniu przedkładam kserokopię Karty Dużej Rodziny.

………………………………..
podpis

* - niepotrzebne skreślić.
** - ze studzienki odczyt stanu licznika wody dokona pracownik Sądeckich Wodociągów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych na wniosku dla potrzeb naliczania
zniżki związanej z posiadaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 – j. t. ze zmianami).

…………………………………….
Podpis

2) Wniosek dotyczy Wspólnoty blok nr 5.

………………………………….

………...……………………...

Imię Nazwisko

Miejscowość ,data

…………………………………..
Adres

…………………………………..
……………………………………….
……………………………………….
Dane Wspólnoty

……………………………………….
……………………………………….

Wniosek
Ja niżej podpisany/a…………………….... w związku z posiadaniem Karty
Dużej Rodziny zwracam się z prośbą o przyznanie mi

zniżki w wysokości

10 % obowiązującej taryfy za dostawę wody* odprowadzanie ścieków*.
Począwszy od……………………..kwartału……………r .
W załączeniu przedkładam kserokopię Karty Dużej Rodziny.

………………………………..
podpis

* - niepotrzebne skreślić.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych na wniosku dla potrzeb naliczania
zniżki związanej z posiadaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 – j. t. ze zmianami).

…………………………………….
podpis

3) Wniosek dotyczy Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
………………………………….

………...……………………...

Imię Nazwisko

Miejscowość ,data

…………………………………..
Adres

…………………………………..
Urząd Miejski w Starym Sączu
ul. Stefana Batorego 25
33-340 Stary Sącz

Wniosek
Ja niżej podpisany/a…………………….... w związku z posiadaniem Karty
Dużej Rodziny zwracam się z prośbą o przyznanie mi

zniżki w wysokości

10 % obowiązującej taryfy za dostawę wody * odprowadzanie ścieków*.
Począwszy od…………………..kwartału ……………….r.
W załączeniu przedkładam kserokopię Karty Dużej Rodziny.

………………………………..
podpis

* - niepotrzebne skreślić.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych na wniosku dla potrzeb naliczania
zniżki związanej z posiadaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 – j. t. ze zmianami).

……………………………………
podpis

4) Wniosek dotyczy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu wynajmujący mieszkania.

………………………………….

………...……………………...

Imię Nazwisko

Miejscowość ,data

…………………………………..
Adres

…………………………………..
……………………………………….
……………………………………….
Dane MZGK

……………………………………….
……………………………………….

Wniosek
Ja niżej podpisany/a…………………….... w związku z posiadaniem Karty
Dużej Rodziny zwracam się z prośbą o przyznanie mi

zniżki w wysokości

10 % obowiązującej taryfy za dostawę wody * odprowadzanie ścieków*.
Począwszy od…………………..kwartału ……………….r.
W załączeniu przedkładam kserokopię Karty Dużej Rodziny.

………………………………..
podpis

* - niepotrzebne skreślić.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych na wniosku dla potrzeb naliczania
zniżki związanej z posiadaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 – j. t. ze zmianami).

…………………………………….
podpis

5) Wniosek dotyczy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu.
………………………………….

………...……………………...

Imię Nazwisko

Miejscowość ,data

…………………………………..
Adres

…………………………………..
……………………………………….
……………………………………….
MZGK - Dane /Dostawcy

……………………………………….
……………………………………….

Wniosek
Ja niżej podpisany/a…………………….... w związku z posiadaniem Karty
Dużej Rodziny zwracam się z prośbą o przyznanie mi

zniżki w wysokości

10 % obowiązującej taryfy za dostawę wody * odprowadzanie ścieków*.
Począwszy od…………………..
Stan licznika wody na dzień……………….wynosi:……………
W załączeniu przedkładam kserokopię Karty Dużej Rodziny.

………………………………..
podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych na wniosku dla potrzeb naliczania
zniżki związanej z posiadaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 – j. t. ze zmianami).

…………………………………….
Podpis

6) Wniosek dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej „Stokrotka”.
………………………………….

………...……………………...

Imię Nazwisko

Miejscowość ,data

…………………………………..
Adres

…………………………………..
……………………………………….
……………………………………….
Dane Spółdzielni

……………………………………….
……………………………………….

Wniosek
Ja niżej podpisany/a…………………….... w związku z posiadaniem Karty
Dużej Rodziny zwracam się z prośbą o przyznanie mi

zniżki w wysokości

10 % obowiązującej taryfy za dostawę wody* odprowadzanie ścieków*.
Począwszy od……………………..kwartału……………r .
W załączeniu przedkładam kserokopię Karty Dużej Rodziny.

………………………………..
podpis

* - niepotrzebne skreślić.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych na wniosku dla potrzeb naliczania
zniżki związanej z posiadaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 – j. t. ze zmianami).

…………………………………….
Podpis

IV. Uprawnienia przysługujące na podstawie Karty Dużej Rodziny w zakresie zniżek
z obowiązujących opłat w samorządowych instytucjach kultury.
1. Każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny ma uprawnienie do 30 % zniżki na bilety wstępu
na wszystkie wydarzenia kulturalne organizowane przez Centrum Kultury i Sztuki im.
Ady Sari w Starym Sączu (zniżka dotyczy biletów zakupionych w ramach
przedsprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej bądź w kasie Centrum).
2. Warunkiem uzyskania 30 % zniżki jest okazanie posiadanej Karty Dużej Rodziny przez
jej posiadacza przy zakupie biletu wstępu.
3. Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu przedkłada wykaz
osób oraz kwotę udzielonych zniżek za dany miesiąc kalendarzowy, które skorzystały
ze zniżki Burmistrzowi Starego Sącza celem informacyjnym.

Burmistrz
mgr Jacek Lelek

