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Czym jest Program 
Karta Wasilkowianina?

Program Karta Wasilkowianina przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej w Wasilkowie 
Nr XIII/134/19 z dnia 26 września 2019 r. 

Realizowany jest przez Gminę Wasilków i kierowany do osób, które:

• są zameldowane na terenie Gminy Wasilków i płacą podatki zgodnie               
z miejscem zameldowania,

• zamieszkują na terenie Gminy Wasilków i płacą podatki zgodnie z miejscem 
zamieszkania,

• dzieci powyższych osób wspólnie z nimi zamieszkujące do ukończenia 26 
roku życia, pod warunkiem posiadania statusu ucznia lub studenta



Cele Programu 
Karta Wasilkowianina?

- poprawa warunków i jakości życia mieszkańców,

- umacnianie tożsamości lokalnej,

- promocja korzystania z publicznego transportu zbiorowego,

- zachęcenia osób spoza gminy do osiedlania się na terenie Gminy Wasilków.



Czym jest 
Karta Wasilkowianina?

Karta Wasilkowianina to elektroniczny dokument, wydawany przez
Urząd Miejski w Wasilkowie na wniosek zainteresowanego mieszkańca
gminy. Po odebraniu Karty należy ją aktywować w wyznaczonym Punkcie
Obsługi Klienta BKM, dzięki czemu posiadacz karty zyska m.in. zniżkę przy
zakupie miesięcznego lub kwartalnego biletu na II strefę oraz
preferencyjne warunki u Partnerów Programu.



Partnerzy Karty Wasilkowianina
- oferta Gminy Wasilków

- promocja na stronie https://kartawasilkowianina.pl,

- aktywna promocja na facebooku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,

- publikacja artykułu informacyjnego na temat Partnera Karty na łamach       
Gazety Wasilkowskiej,

- promocja podczas imprez organizowanych przez MOAK,

- 2 karnety na cykl zajęć organizowanych przez MOAK, do wykorzystania 
przez przedsiębiorcę lub pracownika

https://kartawasilkowianina.pl/


Adresaci korzyści płynących z uczestnictwa 
w Programie Karta Wasilkowianina

- Mieszkańcy Gminy Wasilków zyskają zniżki na bilety BKM na terenie 
obowiązywania II strefy, jak również preferencyjne warunki u lokalnych 
przedsiębiorców;

- Przedsiębiorcy zyskają 

• możliwość bezpłatnej promocji

• nowych klientów

• narzędzie do wyróżnienia swoich pracowników (karnet na zajęcia MOAK)

• pakiet korzyści, które zyskują jako mieszkańcy Gminy (zniżki na bilety BKM na 
terenie obowiązywania II strefy, a także preferencyjne warunki u lokalnych 
przedsiębiorców);

- Gmina Wasilków  zyska zadowolenie mieszkańców, a w perspektywie 
zwiększenie ich liczby i wzrost dochodów z podatku w budżecie gminy.




