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NAZWA USŁUGI
METROPOLITALNA KARTA UCZNIOWSKA I METROPOLITALNA KARTA MALUCHA
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie w Urzędzie Gminy w Sicienku wniosku o wydanie Metropolitalnej Karty
Uczniowskiej (MKU) i Metropolitalnej Karty Malucha (MKM) uprawniającej do korzystania z ulg
w biletach sieciowych komunikacji miejskiej prowadzonej przez Miasto Bydgoszcz.
MKU i MKM poświadczające uprawnienia do ulgi muszą być okazywane podczas kontroli wraz
Bydgoską Kartą Miejską, na której zakodowany jest bilet, a w przypadku MKU również wraz z ważną
legitymacją szkolną.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
1. Prawo do posiadania Metropolitalnej Karty Malucha przysługuje dzieciom zamieszkałym
na terenie gminy Sicienko w wieku od 4 roku życia do 30 września roku, w którym dziecko
kończy 7 lat.
2. Prawo do posiadania Metropolitalnej Karty Uczniowskiej przysługuje uczniom zamieszkałym
na terenie gminy Sicienko uczęszczającym do szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
do 30 września roku, w którym uczeń kończy 20 lat.
CZAS REALIZACJI
Karta wydawana jest Wnioskodawcy w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku,
po okazaniu dokumentu tożsamości.
WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o przyznanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej lub Metropolitalnej Karty Malucha.
OPŁATY Brak opłat
TRYB ODWOŁAWCZY – Nie dotyczy
PODSTAWA PRAWNA
• Zarządzenie Wójta Gminy Sicienko nr 25/2021 z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Metropolitalnej Karty Uczniowskiej i Metropolitalnej Karty

Malucha wydawanej przez Gminę Sicienko.

• Umowa z dnia 12 marca 2021 r. zawarta między Miastem Bydgoszcz a Gminą
Sicienko dotycząca określenia warunków udzielenia Miastu Bydgoszcz dotacji przez

Gminę Sicienko, na pokrycie kosztów korzystania przez mieszkańców Gminy
z niektórych ulg w środkach publicznego transportu zbiorowego Bydgoszczy, a także
przeznaczenia oraz zasad rozliczania dotacji.

• Uchwała nr XXII/188/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie Miastu Bydgoszcz dotacji celowej na pokrycie
kosztów korzystania przez mieszkańców Gminy Sicienko z niektórych ulg w środkach
publicznego transportu zbiorowego Bydgoszczy.
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Referat Organizacyjny - Biuro Rady Gminy, pokój nr 7a (w okresie zaostrzonego reżimu sanitarnego,
gdy Urząd Gminy jest zamknięty dla interesantów – w Biurze Obsługi Interesanta)
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 757, fax: +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 7.30 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.00
INFORMACJE DODATKOWE
•
•
•

•

•

•

•

•

MKU i MKM zawiera imię i nazwisko Użytkownika Karty oraz datę jej ważności.
MKU i MKM wydawana jest na dany rok szkolny. W przypadku przysługiwania
uprawnień na kolejne okresy nauki szkolnej wniosek należy ponawiać.
Warunkiem ubiegania się o MKU i MKM jest fakt zamieszkiwania na terenie gminy
Sicienko. Miejsce zamieszkania – adres zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy
na terenie gminy Sicienko, lub miejsce stałego pobytu, które w sposób nie budzący
wątpliwości Wnioskodawca jest w stanie potwierdzić.
Za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia, składa i potwierdza, a także odbiera MKU lub
MKM rodzic lub inny opiekun prawny dziecka. W przypadku osób, które ukończyły 13 rok
życia dopuszcza się realizację powyższych czynności bez udziału opiekuna prawnego, po
okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości.
Do realizacji przyjmowane są wyłącznie wnioski po ich zweryfikowaniu i potwierdzeniu
faktu zamieszkiwania Użytkownika Karty na terenie gminy Sicienko. Niekompletny,
błędnie wypełniony wniosek lub nie dający się zweryfikować pod względem zamieszkania
nie stanowi podstawy do wydania karty.
Każdorazową zmianę danych osobowych, w tym miejsca zamieszkania Użytkownika karty
Wnioskodawca, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest zgłosić do Urzędu Gminy
w Sicienku w celu uaktualnienia informacji oraz weryfikacji zasadności przyznania karty
na podstawie prawidłowo złożonego wniosku.
W przypadku zagubienia karty lub jej uszkodzenia, wydawany jest duplikat karty, po
uprzednim złożeniu wniosku wraz z oświadczeniem o okolicznościach zagubienia lub
zniszczenia karty.
W przypadku utraty praw do posiadania MKU lub MKM przed upływem terminu ważności
karty, karta podlega zwrotowi.

FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Regulamin Metropolitalnej Karty Uczniowskiej i Metropolitalnej Karty Malucha

wydawanej przez Gminę Sicienko.
Załącznik 2: Wniosek o wydanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej.
Załącznik nr 3: Wniosek o wydanie Metropolitalnej Karty Malucha.

