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REGULAMIN „KARTY MŁAWIAKA” 

 
1. „Karta Mławiaka”, zwana dalej Kartą, wydawana jest przez Burmistrza Miasta Mława. 
2. Karta wydawana jest mieszkańcowi Miasta Mława, który złoży stosowny wniosek o jej 

przyznanie w Urzędzie Miasta Mława i zaakceptuje postanowienia niniejszego 
regulaminu. 

3. Karta jest plastikową kartą elektroniczną, posiada indywidualny numer oraz zawiera imię 
i nazwisko posiadacza Karty wraz z jego zdjęciem, zgodnie ze wzorem graficznym 
stanowiącym Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 134/2014 Burmistrza Miasta Mława  
z dnia 30 września 2014 r. 

4. Karta wydawana jest nieodpłatnie. Wydanie kolejnej Karty wymaga złożenia nowego 
Wniosku oraz uiszczenia opłaty w wysokości 50,00  zł.   

5. Karta ważna jest bezterminowo. Ważność karty wygasa w przypadku zmiany miejsca 
zamieszkania poza obszar Miasta Mława lub śmierci jej posiadacza.  

6. Dystrybucję Karty prowadzi: 
Urząd Miasta Mława 
Wydział Organizacyjny  
ul. Stary Rynek 19 
06-500 Mława 
tel. 23 654 64 33  
www.mlawa.pl 
Dystrybucja Karty prowadzona jest w godzinach pracy Urzędu. 

7. Wniosek o wydanie Karty można otrzymać w Urzędzie Miasta Mława oraz pobrać  
ze strony internetowej www.mlawa.pl 

8. Za osoby niepełnoletnie, powyżej 6 lat, wniosek wypełnia rodzic lub opiekun prawny. 
9. Posiadacz Karty za jej okazaniem (w przypadku dzieci w wieku do 6 lat, za okazaniem 

Karty przez opiekuna) uprawniony jest do: 
1) Bezpłatnego przejazdu pojazdami Mławskiej Komunikacji Miejskiej (MKM); 
2) Zniżek wprowadzonych przez Burmistrza Miasta Mława; 
3) Zniżek i rabatów oferowanych przez podmioty – Partnerów Karty Mławiaka. 

10. Karta wydawana jest dla jednej osoby. Zabrania się sprzedaży lub udostępniania Karty 
osobom trzecim. 

11. Kartę należy odebrać osobiście. 
12. Warunki otrzymania Karty: 

1) Warunkiem uprawniającym do otrzymania Karty jest złożenie przez mieszkańca 
Mławy wypełnionego wniosku, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Nr 134/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 września 2014 r., w Kancelarii 
Urzędu Miasta Mława. 

2) W przypadku osób niepełnoletnich Karta wydawana jest rodzicom lub opiekunom 
prawnym. Karty wydawane są dzieciom w wieku powyżej 6 lat.  

3) Do złożonego wniosku o wydanie Karty należy załączyć aktualne zdjęcie jak do 
dowodu osobistego (zdjęcie zwracane jest przy odbiorze karty). 

13. Wnioskodawca ma obowiązek odebrania Karty w terminie 6 miesięcy od daty złożenia 
wniosku o jej wydanie. Po tym terminie Karta będzie unieważniona. 

http://www.mlawa.pl/
http://www.mlawa.pl/


14. Partnerem Karty jest każdy podmiot, świadczący usługi na terenie Miasta Mława, który 
złoży stosowny wniosek do Burmistrza Miasta Mława i uzyska akceptację.  

15. Szczegółowy, stale aktualizowany wykaz Partnerów Karty wraz z podaniem wysokości 
oferowanych przez nich zniżek i rabatów znajduje się na stronie www.mlawa.pl 

16. Wszystkie zniżki wynikające z Karty mają charakter czasowy. Wykaz aktualnych zniżek 
oferowanych przez Partnerów Karty, dostępny jest na stronie www.mlawa.pl  

17. W przypadku odmowy udzielenia zniżki lub rabatu przez Partnera Karty należy 
każdorazowo zgłosić taki przypadek do Urzędu Miasta Mława. Partnerzy Karty 
odmawiający udzielania zniżek lub rabatów mogą zostać skreśleni z wykazu Partnerów 
Karty. Ponowne wpisanie do wykazu Partnerów Karty może nastąpić nie wcześniej niż 
po upływie 6 miesięcy od daty wykreślenia z wykazu.  

18. Wydawca Karty zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji regulaminu. 
 
 

http://www.mlawa.pl/
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