
 

 

 

 

 

REGULAMIN 

TERMALNEJ KARTY 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.  

 

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. 


