
UCHWAŁA NR XLV/554/2018
RADY MIEJSKIEJ  W SUWAŁKACH

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia 
mieszkańców miasta Suwałki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz 2018 r. poz. 130), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i poz. 1985) Rada Miejska 
w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. W celu poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki przyjmuje się program 
„Suwalska Karta Mieszkańca” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Program w części realizowanej przez jednostki organizacyjne miasta Suwałki finansowany 
będzie ze środków budżetowych miasta.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Z dniem 31 sierpnia 2018 r. traci moc uchwała nr LII/574/2014 Rady Miejskiej 
w Suwałkach z dnia 24 września 2014r. w sprawie przyjęcia w Mieście Suwałki Programu 
„Suwalska Rodzina Plus” oraz uchwała nr XIX/214/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia w Mieście Suwałki Programu „Aktywny Senior”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Suwałkach

Zdzisław Przełomiec
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/554/2018

Rady Miejskiej  w Suwałkach

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Program Suwalska Karta Mieszkańca

§ 1. 1. Przyjmuje się Program "Suwalska Karta Mieszkańca" zwany dalej "Programem".

2. Program kierowany jest do osób, których miejscem zamieszkania jest miasto Suwałki, 
zwanych dalej „mieszkańcami”.

3. W rozumieniu Programu przez miejsce zamieszkania należy rozumieć miejscowość, w której 
osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

§ 2. 1. Program Suwalska Karta Mieszkańca  ma na celu:

1) poprawę warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych, w tym 
szczególnie rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych i seniorów;

2) zwiększenie mieszkańcom dostępności do usług instytucji kultury, sportu i rekreacji, oświaty 
i wychowania oraz publicznego transportu zbiorowego oferowanych przez miejskie jednostki 
organizacyjne;

3) umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców;

4) pozyskanie podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych i włączenie ich do 
zaproponowanego systemu ulg i zniżek mieszkańcom miasta;

5) poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców;

6) promocję korzystania ze środków komunikacji miejskiej z zamysłem odciążenia centrum miasta 
z nadmiernego ruchu samochodów osobowych.

2. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez miasto Suwałki oraz polityki 
promocyjnej mającej na celu zachęcanie osób spoza gminy do osiedlania się na terenie miasta 
Suwałki.

§ 3. W ramach celów określonych w § 2 przysługują zniżki i inne preferencje na usługi 
określone w załączniku do Programu, które będą obowiązywać od 1 września 2018 roku.

§ 4. 1. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania ze zniżek i innych preferencji wprowadza 
się Suwalską Kartę Mieszkańca.

2. Do otrzymania Suwalskiej Karty Mieszkańca uprawniony jest:

1) każdy mieszkaniec miasta Suwałki, który spełnia co najmniej jeden z warunków:

a) rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym 
w Suwałkach i deklaruje w swoim zeznaniu, albo wynika to z decyzji Urzędu Skarbowego 
w Suwałkach, że jego miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia rozliczonego ostatnio roku 
podatkowego jest miasto Suwałki,

b) jest rolnikiem, posiadającym gospodarstwo rolne na terenie Suwałk, utrzymującym się 
wyłącznie z rolnictwa,

c) jest osobą bezrobotną w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy,

d) otrzymuje zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach;

2) następujący członkowie rodziny osoby wymienionej w §4 ust. 2 pkt 1, nieuzyskujący 
dochodów, których miejscem zamieszkania jest miasto Suwałki:
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a) niepracujący współmałżonek,

b) dzieci do ukończenia 18 roku życia lub kontynuujący naukę lub studia do 26 roku życia 
z wyłączeniem nauki w policealnych szkołach dla dorosłych,

c) osoby niepełnosprawne pozostające pod opieką osoby wskazanej w §4 ust. 2 pkt 1 - bez 
ograniczenia wieku;

3) dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach oraz w rodzinach 
zastępczych z terenu miasta Suwałk.

§ 5.  Suwalska Karta Mieszkańca wydawana jest jako:

1) Suwalska Karta Mieszkańca – zwykła – kolor biały;

2) Suwalska Karta Mieszkańca  - rodzina wielodzietna – kolor zielony;

3) Suwalska Karta Mieszkańca – osoba niepełnosprawna – kolor niebieski;

4) Suwalska Karta Mieszkańca – senior – kolor żółty.

§ 6. 1. Suwalska Karta Mieszkańca rodziny wielodzietnej wydawana jest rodzinie, w której 
rodzice mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;

2) w wieku do ukończenia 26 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje - 
z wyłączeniem nauki w policealnych szkołach dla dorosłych;

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem 
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę 
(osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica - przez którą rozumie się osobę pozostającą w związku małżeńskim 
z rodzicem, nie będąca biologicznym rodzicem co najmniej trójki dzieci;

3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę 
zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym 
domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3. Suwalska Karta Mieszkańca rodziny wielodzietnej przysługuje również dzieciom 
przebywającym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach.

4. Prawo do posiadania Suwalskiej Karty Mieszkańca rodziny wielodzietnej nie przysługuje 
rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę 
rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy 
rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do 
co najmniej trojga dzieci.

5. Prawo do posiadania Suwalskiej Karty Mieszkańca rodziny wielodzietnej nie przysługuje 
rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł 
o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

§ 7. Suwalska Karta Mieszkańca osoby niepełnosprawnej wydawana jest osobom 
niepełnosprawnym legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczeniem o niepełnosprawności 
a także osobom z wydanym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

§ 8. Suwalska Karta Mieszkańca seniora wydawana jest osobom w wieku powyżej 60 roku 
życia w przypadku kobiet i powyżej 65 roku życia w przypadku mężczyzn.
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§ 9. Suwalską Kartę Mieszkańca wydaje się na czas określony tj. na okres do dwóch lat 
liczonych od daty wydania karty.

§ 10. 1. Uzyskanie Suwalskiej Karty Mieszkańca odbywać się będzie na wniosek złożony 
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach lub punktach specjalnie do tego wyznaczonych a także poprzez 
internet, za pomocą wniosku elektronicznego zamieszczonego na stronie www.um.suwalki.pl.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przesyłany w formie elektronicznej musi być opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. 
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 
ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

3. Wzór Suwalskiej Karty Mieszkańca oraz regulamin jej wydawania i używania zostanie 
określony zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk.

§ 11. Środki niezbędne na realizację Programu w zakresie dotyczącym ulg oferowanych przez 
samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe instytucje kultury Miasta Suwałki oraz spółki 
prawa handlowego ze 100% udziałem Miasta Suwałki, pokrywane będą z budżetu Miasta Suwałk.

§ 12. 1. Do udziału w programie mogą przystąpić inne instytucje publiczne, podmioty 
gospodarcze oraz organizacje pozarządowe, które w ramach świadczonych przez siebie usług będą 
realizować ulgi, preferencje lub świadczenia dla mieszkańców miasta Suwałki.

2. Zasady udziału innych instytucji publicznych, podmiotów komercyjnych oraz organizacji 
pozarządowych w Programie Suwalska Karta Mieszkańca zostaną określone zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Suwałk.

§ 13. Prezydent Miasta Suwałk zapewni wdrożenie, realizację oraz promocję programu a także 
w terminie do 30 kwietnia po upływie danego roku budżetowego przedkładać będzie Radzie 
Miejskiej w Suwałkach informację o realizacji programu za poprzedni rok.

§ 14. 1. Program nie narusza praw do innych ulg przyznanych na podstawie odrębnych 
przepisów prawa.

2. Ulgi z tytułu posiadania Suwalskiej Karty Mieszkańca nie sumują się z innymi ulgami.
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Załącznik do Programu Suwalska Karta Mieszkańca

przyjętego Uchwałą nr XLV/554/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zniżki i preferencje posiadacza Suwalskiej Karty Mieszkańca.

Rodzaj Suwalskiej Karty Mieszkańca - wysokość zniżkiRodzaj zniżki lub preferencji zwykła rodziny wielodzietnej osoby niepełnosprawnej seniora
Przejazdy autobusami komunikacji miejskiej 
w oparciu o imienne bilety okresowe
(nie dotyczy osób, których uprawnienia do 
bezpłatnych przejazdów określono 
w stosownej uchwale Rady Miejskiej 
w Suwałkach)

dorośli 20%* 50%*

50%*
dot. osób z umiarkowanym 

stopniem 
niepełnosprawności

50%*

Przejazdy autobusami komunikacji miejskiej
dzieci, 

młodzież
oraz studenci

100% 100% 100% -

dorośli 20% 50% 50% 50%Zakup biletu wstępu do Aquaparku, 
w oparciu o bilety indywidualne (strefa 
basenowa, saunowa i grota solna)

dzieci, młodzież
oraz studenci 50% 50% 50% -

dorośli 20% 50% 40% 50%Zakup biletów wstępu na ścianę wspinaczkową 
i usługi instruktora dzieci, młodzież

oraz studenci 50% 50% 50% -
dorośli 20% 50% 40% 50%Zakup biletów i karnetów wstępu do Siłowni 

i Pływalni OSiR dzieci, młodzież
oraz studenci 50% 50% 50% -

dorośli 20% 50% 30% 30%Wypożyczenie sprzętu sportowo -rekreacyjnego 
OSiR dzieci, młodzież

oraz studenci 50% 50% 50% -
dorośli 20% 50% 30% 30%Wynajem kortów tenisowych do celów 

indywidualnych - nie komercyjnych dzieci, młodzież
oraz studenci 50% 50% 50% -

Zakup biletów wstępu do Muzeum Okręgowego 50% 50% 50% 50%
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dorośli 20%Zakup biletu wstępu na wybrane imprezy 
organizowane przez Suwalski Ośrodek 
Kultury

dzieci, młodzież
oraz studenci 50%

50% 50% 40%

Zniżka za pobyt dziecka w przedszkolu prowadzonym przez 
miasto Suwałki (nie obejmuje wyżywienia) 100% 100% 100% -

Zniżka za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez miasto 
Suwałki (nie obejmuje wyżywienia) 20% 50% 50% -

Odpłatność za szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka 
ludzkiego 100% 100% 100% -

Szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia - - - 100%

* zniżka liczona od ceny biletu normalnego
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