
UCHWAŁA NR XXI/218/2019 
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA 

z dnia 15 października 2019 r. 
 
w sprawie wprowadzenia programu „Karta Nowosądeczanina” 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 4, 9 i 18 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz  
art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r., o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U.  
2019 r., poz. 712 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Rada Miasta  
Nowego Sącza uchwala, co następuje:  
 
§ 1. W związku z realizacją uchwały Nr XV/169/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia  
27 czerwca 2019 r., w sprawie przystąpienia do wprowadzenia w Nowym Sączu programu 
„Karta Nowosądeczanina”, wprowadza się program „Karta Nowosądeczanina”. 
  
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Nowy Sącz, 
2) Partnerze - należy przez to rozumieć podmiot realizujący „Kartę Nowosądeczanina”  

w porozumieniu z Miastem, 
3) Karcie - należy przez to rozumieć Kartę Nowosądeczanina będącą imienną 

(spersonalizowaną) bezstykową, elektroniczną Kartą upoważniającą do korzystania  
z ulg, zniżek i preferencji przysługujących w ramach programu 
„Karta Nowosądeczanina”, 

4) Mieszkańcach - należy przez to rozumieć osoby zamieszkujące miasto Nowy Sącz, 
5) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin programu „Karta 

Nowosądeczanina”, 
6) Programie - należy przez to rozumieć program „Karta Nowosądeczanina”. 

 
§ 3. 1. Program jest elementem polityki promocyjnej i społecznej Miasta.    
       2. Program ma na celu między innymi: 

1) poprawę warunków życia mieszkańców, 
2) zwiększenie dostępności do komunikacji miejskiej i dóbr kulturalnych, 
3) promocję Miasta jako miejsca atrakcyjnego do osiedlenia się, 
4) zwiększenie dochodów Miasta z tytułu podatków, 
5) promocję kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku. 

        3. Program realizowany jest w szczególności w następujących dziedzinach: 
1) komunikacja miejska,  
2) parkingi,  
3) działalność kulturalna, 
4) sport i rekreacja, 
5) wychowanie i oświata, 
6) zdrowie, 
7) gastronomia i sklepy, 
8) usługi. 

 
 
 



§ 4. 1. W ramach realizacji Programu tworzy się system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień 
przysługujących mieszkańcom zgodnie z warunkami wynikającymi z Regulaminu, którego 
treść została określona w załączniku do uchwały. 
       2. System, o którym mowa w ust. 1 realizuje Miasto i mogą realizować Partnerzy, którzy 
przystąpią do Programu na podstawie zawieranych z Miastem porozumień. 
 
§ 5. 1. Potwierdzeniem przysługujących zniżek, ulg, preferencji i uprawnień jest ważna Karta. 
       2. Karta wydawana jest imiennie, zawiera fotografię i jest dokumentem identyfikującym 
osobę uprawnioną. 
 
§ 6. Zniżki, ulgi, preferencje, uprawnienia obowiązujące w ramach Karty określą odrębne 
uchwały Rady Miasta Nowego Sącza oraz porozumienia zawierane z Partnerami. 
 
§ 7. W ramach programu wprowadza się 10 % zniżkę w opłatach za bilety wstępu na  
basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu dla osób uprawnionych do 
korzystania z Karty. 
 
§ 8. Realizacja celów Programu w zakresie komunikacji miejskiej, parkingów w Strefie 
Płatnego Parkowania oraz świadczenia usług przewozu osób niepełnosprawnych na 
preferencyjnych zasadach dla uprawnionych do korzystania z Karty nastąpi w drodze 
odrębnych aktów prawnych. 
 
§ 9. W ramach realizacji Programu prowadzi się stronę internetową dotyczącą Karty 
Nowosądeczanina. 
 
§ 10. Karta może być zintegrowana informatycznie i funkcjonalnie z już istniejącymi  
w Nowym Sączu programami: „Nowosądecka Karta Rodziny” i „Nowosądecka Karta 
Seniora” oraz może być wykorzystywana do zapisywania innych danych i uprawnień. 
 
§ 11. Środki niezbędne do realizacji Programu, pokrywane są z budżetu Miasta na zasadach 
wynikających ze stosownych uchwał Rady Miasta. 
 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza. 
 
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego.  
 
 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Artur Czernecki 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Wiele miast w Polsce również w Małopolsce np. Kraków, Oświęcim, Krynica, 
Tarnów z powodzeniem wdrożyło systemy kart miejskich, które ułatwiają mieszkańcom 
korzystanie z usług publicznych oferowanych przez miasto lub gminę oraz podmioty 
podległe. Takie rozwiązania zostały z sukcesem wprowadzone między innymi w: Brwinowie, 
Grodzisku Mazowieckim, Oświęcimiu, Piasecznie, Kaliszu, Rawiczu, Konstancinie Jeziorna, 
Krakowie, Gdańsku, Warszawie. Władze Nowego Sącza po przeanalizowaniu tych 
rozwiązań, oraz wzorując się na nich postanowiły wdrożyć część tych rozwiązań.  

Zgodnie z założeniami przedstawionymi w projekcie uchwały, oferta Karty 
Nowosądeczanina może zostać rozszerzona także o możliwość korzystania z preferencyjnych 
ofert lub ulg oferowanych przez partnerów lokalnych lub lokalnych organizacji 
pozarządowych, co będzie doskonałą promocja lokalnej przedsiębiorczości, a także promocją 
samego miasta. Należy także zwrócić uwagę, iż tego typu programy doskonale służą 
umacnianiu poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców, ich integracji, identyfikacji  
z miejscem zamieszkania, ale także może wzmocnić potencjał demograficzny miasta. 

Karta może stać się instrumentem zachęcającym do korzystania ze środków 
komunikacji miejskiej, co może przyczynić się do zmniejszenia ruchu samochodów 
osobowych i poprawy jakości powietrza. Ponadto darmowa komunikacja dla osób 
niepełnosprawnych może w znacznym stopniu ułatwić osobom niepełnosprawnym poruszanie 
się na terenie miasta oraz może być jednym z czynników, które pozwolą tym osobom wrócić 
do aktywności zawodowej lub społecznej. 

Docelowo Karta Nowosądeczanina będzie systemem zintegrowanym informatycznie 
i funkcjonalnie z już istniejącymi w naszym mieście programami: „Nowosądecka Karta 
Rodziny” i „Nowosądecka Karta Seniora” oraz będzie wykorzystywana do zapisywania 
innych danych i uprawnień. 
 
 
 
 
 


