
ZARZ1\DZENIE Nr.8062NII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia ~1 (YlOJVV-A.. 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania i uzytkowania oraz ustalenia wzoru 
Miejskiej Karty Seniora. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w zwi¥ku z uchwal,! 
Nr LIXl1255113 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjycia 
"Polityki zdrowia dla Miasta Lodzi 2020+" 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Wprowadzam regulamin wydawania i UZytkowania Miejskiej Karty Seniora, 
stanowi,!cy zah!cznik Nr 1 do zarz~dzenia. 

§ 2. Ustalam wz6r · Miejskiej Karty Seniora, . w wersJl stanowiqcej zalqcznik Nr 2 
do zarzqdzenia. 

§ 3. 1. Aktualnq informacjy 0 ulgach i preferencjach oferowanych Seniorom przez 
partner6w projektu Miejska Karta Seniora, zawiera wykaz dostypny w Oddziale 
ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obslugi Mieszkailc6w w Wydziale Zarzqdzania Kontaktami 
z Mieszkailcami w Departamencie Obslugi i Adrninistr~cji Urzydu Miasta Lodzi oraz 
w Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta 
Lodzi, a takze pubiikowany na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi 
http://uml.lodz.plldla-seniorow/projekty/miejska-karta-senioraI. 

2. Zobowiqzujy Dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie 
Prezydenta U rZydu Miasta Lodzi do biezqcej aktualizacj i informacji, 0 kt6rej mowa w ust. 1. 

§ 4. Wykonanie zarzC).dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zdrowia i Spraw 
Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi oraz Dyrektorowi Wydzialu 
Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkailcami w Departamencie Obslugi i Administracji Urzydu 
Miasta Lodzi. 

§ 5. Traci moc zarzqdzenie Nr 1832NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 1 wrzesnia 
2015 r. w sprawie okreslenia regulaminu wydawania i uzytkowania oraz wzoru Miejskiej 
Karty Seniora, zmienione zarzqdzeniem Nr 4331NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
22 sierpnia 2016 r. 

§ 6. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zal'lcznik Nr 1 
do zarz'ldzenia Nr8'asl.NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~1 mo.tJW-. 2018 r. 

Regulamin wydawania i uZytkowania Miejskiej Karty Seniora 

Rozdziall 
Postanowienia ogolne 

§ 1. Organizatorem projektu Miejska Karta Seniora, zwanego dalej Projektem jest 
Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi, 
ul. Zachodnia 47. 

§ 2. Projekt przeznaczony jest dla l6dzkich Senior6w, kt6rzy dziyki posiadaniu 
Miejskiej Karty Seniora mog'l korzystac z ulg i preferencji przygotowanych przez partner6w 
Projektu. 

§ 3. Regulamin okresla warunki wydawania i uzytkowania Miejskiej Karty Seniora, 
zwanej dalej Kart'l. 

§ 4. 1. Karta potwierdza uprawnienia os6b fizycznych, kt6re osi'lgnyly szescdziesi'lty 
rok zycia, zamieszkalych lub posiadaj'lcych na terenie Miasta Lodzi osrodek interes6w 
zyciowych, tj. centrum interes6w osobistych lub gospodarczych (scisle powi'lzania osobiste 
lub ekonomiczne), posiadaj'lcych peln'l zdolnosc do czynnosci prawnych, zwanych dalej 
Seniorami, do korzystania z ulg i preferencji aktualnie oferowanych beneficjentom Projektu. 

2. Karta jest wlasnosci'l Urzydu Miasta Lodzi. 
3. Karta zawiera imiy i nazwisko uprawnionego. 

Rozdzial2 
Zasady wydawania Karty 

§ 5. 1. Karta wydawana jest Seniorowi na podstawie wniosku. 
2. Wz6r wniosku okresla zal'lcznik do niniejszego Regulaminu. 
3. Senior wnioskuj'lcy 0 wydanie Karty, zobowi¥any jest podczas skladania wniosku 

do okazania dowodu osobistego. 
4. Skladanie wniosk6w, jak i wydawanie Kart odbywa siy w Oddziale ds. Informacyjno

Kancelaryjnej Obslugi Mieszkanc6w w Wydziale Zarz'ldzania Kontaktami z Mieszkancami 
w Departamencie Obslugi i Administracji Urzydu Miasta Lodzi a w przypadku potrzeby 
wydania duplikatu karty w Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie 
Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi. Szczeg610wy wykaz adres6w, pod kt6rymi przyjmowane S'l 
wnioski i wydawane Karty publikowany jest na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi 
http://uml.lodz.pl/dla-seniorow/projekty/miejska-karta-senioraI. 

5. Wniosek 0 wydanie Karty rozpatrywany jest w momencie jego zlozenia. 
6. 0dbioru Karty dokonuje wnioskodawca, 0 kt6rym mowa w ust. 1, lub inna osoba 

na podstawie pisemnego upowaZnienia, za okazaniem dokumentu tozsamosci. 

§ 6. Karta wydawana jest bezplatnie i bezterminowo. 

§ 7. 1. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, duplikat Karty wydawany 
jest na podstawie zlozonego wniosku. 



2. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest zwrot karty uszkodzonej albo zlozenie 
oswiadczenia 0 niemoznosci zwr6cenia Karty. 

3. Wydanie drugiego duplikatu Karty podlega oplacie w wysokosci 10 PLN, platnej na 
konto Urzydu Miasta Lodzi 0 numerze 13 156000132026000000260025. 

§ 8. 1. Senior byd,!cy uzytkownikiem Karty zobowi£!Zany jest do niezwlocznego 
powiadomienia Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu 
Miasta Lodzi 0 utracie uprawnien do korzystania z Karty, wraz z jednoczesnym zwrotem 
Karty. 

2. Uzytkownik Karty moze zrezygnowae z jej uzytkowania w dowolnym momencie 
wraz z jednoczesnym zwrotem Karty oraz zlozeniem stosownego oswiadczenia na pismie do 
Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi. 

Rozdzial3 
Zasady uZytkowania Karty 

§ 9. 1. Korzystanie z ulg i preferencji na podstawie Karty mozliwe jest wyl,!cznie 
z dokumentem potwierdzaj,!cym tozsamose jej uZytkownika. 

2. Uzytkownik Karty moze korzystae tylko z aktualnie obowi£!Zuj,!cych ulg i preferencji 
wskazanych w wykazie dostypnym w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obslugi 
Mieszkanc6w w Wydziale Zarz,!dzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie 
Obslugi i Administracji Urzydu Miasta Lodzi oraz w Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych 
w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi, a takZe publikowanym na stronie 
internetowej U rZydu Miasta Lodzi http://uml.lodz. pl/ dla-seniorow/proj ekty Imiej ska-karta
senioral. 

3. Na z,!danie podmiot6w oferuj,!cych ulgi i preferencje, uzytkownik Karty 
zobowi£!Zany jest do okazania Karty wraz z dokumentem potwierdzaj,!cym tozsamose. 
Nieokazanie dokumentu potwierdzaj,!cego tozsamose bydzie powodem odmowy 
uwzglydnienia uprawnien wynikaj,!cych z Karty. 

§ 10. 1. Uzytkownik Karty zobowi£!Zany jest do ochrony Karty przed utrat'! 
lub zniszczeniem. 

2. Karta rna charakter osobisty i nie moze bye uZyczana b,!dz odstypowana przez 
uzytkownika innym osobom. 

3. Urz'!d Miasta Lodzi nie ponosi odpowiedzialnosci za udostypnienie Karty przez 
uzytkownika nieuprawnionym osobom. 

Rozdzial4 
Zmiany Regulaminu 

§ 11. 1. Organizator Projektu uprawniony jest do wprowadzenia zmian do niniejszego 
Regulaminu w kazdym momencie. 

2. W przypadku wprowadzenia zrnian do niniejszego Regulaminu, Organizator 
Projektu kazdorazowo udostypni ujednolicony tekst zmienionego Regularninu na stronie 
internetowej Urzydu Miasta Lodzi http://uml.lodz.pl/dla-seniorow/projekty/miejska-karta
senioral, bydzie on r6wniez dostypny w wersji papierowej do wgl,!du w Wydziale Zdrowia 
i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi oraz w Oddziale 
ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsrugi Mieszkanc6w w Wydziale Zarz,!dzania Kontaktami 
z Mieszkancami w Departamencie Obsrugi i Administracji Urzydu Miasta Lodzi. 



• 

Zahtcznik Nr 2 
do zarz,!dzenia Nrg 06l NIl/I 8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~1 (naNCA.9- 2018 r. 

WZOR MIEJSKIEJ KARTY SENIORA 

• 
MIEJSKA KARlA 
SENIORA 

60+ 
CENTRUM 
AKTYWNEGO 
SENIORA 

• 
" MIEJSKA KART A SENIORA jest projektem sl(i~ro~anym 

do f6dzkich senior6w, w ramach kt6rego oS8by 
powyieJ 60 (oku iycia mog,! kOl:?}'Sta<! • 
z systemu preferencji w dost~ple do 
uslug mlejskich oraz usfug 
partner6w projektu. 



-. - -_ .. _ .. _. __ ._._----------

MIEJSKA KARlA 
SEN lORA 

-- - -- --

Zal'lcznik 
do Regulaminu wydawania 
i uZytkowania Miej skiej Karty 
Seniora 

Wniosek 0 wydanie MIEJSKIEJ KARTY SENIORA 
(prosz~ wypelnie czytelnie: kornputerowo lub drukowanymi literami) 

L6dz, dnia ............. . .......... . 

(imiy i nazwisko wnioskodawcy) 

(PESEL) 

..... -....... L6dz, .............................. .... .... ...... .... . 
(adres zamieszkania) 

(adres email) 

Wnosz~ 0: (proszfj zaznaczyc wlasciwe) 

o wydanie Miejskiej Karty Seniora 

o wydanie duplikatu Miejskiej Karty Seniora 

Jednoczesnie oswiadczam, ie: 
1. Zamieszkuj~ w Lodzi pod wskazanym we wniosku adresemIPosiadam na terenie Miasta 

Lodzi osrodek interes6w zyciowych, tj. centrum interes6w osobistych lub 
gospodarczych (scisle powi~ania osobiste lub ekonorniczne). * 

2. Dane zawarte we wniosku S'l zgodne z prawd'l i jestern swiadorny/a odpowiedzialnosci 
za skladanie nieprawdziwych oswiadczen oraz zobowi4ZUj~ si~ niezwlocznie 
poinformowae 0 wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszyrn wniosku; 

3. Zostalarn poinformowanalzostalern poinformowany, ze Karta rna charakter osobisty 
i nie rnoze bye uzyczana, b'ldz odst~powana nieuprawnionyrn osoborn. 

* Niepotrzebne skreslic 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 


