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Ruszają prace nad Krakowską Kartą Mieszkańca

wczoraj 14:56

Już na najbliższej sesji rady miasta radni zajmą się projektem uchwały kierunkowej do
prezydenta ws. stworzenia Krakowskiej Karty Mieszkańca. To karta, która wprowadzi różne
przywileje, jak chociażby tańsze bilety komunikacji miejskiej, dla wszystkich płacących podatki w Krakowie. Karta
testowo ma zacząć działać w 2017 roku.

Foto: Piotr Ogórek / Onet Karta ma zapewnić przywileje, wśród nich tańsze bilety komunikacji miejskiej

O wprowadzeniu tego typu karty mówiło się już jakiegoś czasu. W wyborach samorządowych niektórzy
kandydaci na prezydenta Krakowa mieli ją w swoich obietnicach wyborczych. O karcie wcześniej
mówili politycy krakowskiej Platformy Obywatelskiej.

REKLAMA

Jej założenie jest proste – każdy mieszkaniec Krakowa, która płaci tutaj podatki będzie mógł wyrobić
sobie specjalną kartę, z której skorzystają też jego dzieci. Karta, nazwana na razie Krakowską Kartą Miejską,
wprowadzi szereg preferencji dla jej posiadaczy.

- To swego rodzaju program lojalnościowy dla wszystkich płacących podatek w Krakowie – zapowiada Bogusław
Kośmider (PO), przewodniczący Rady Miasta Krakowa, jeden z autorów pomysłu. - To projekt kilkuletni. Chodzi o
zwiększenie identyfikacji mieszkańców z miastem. Chcemy dzięki temu zwiększyć dostępność i promocję usług
miejskich, ale myślimy także o dołączenie do tego prywatnych inicjatyw – dodaje Kośmider.

Nad koncepcją karty pracują radni PO oraz z klubu prezydenckiego. Przychylny do jej koncepcji jej także
prezydent Jacek Majchrowski. To bowiem urzędnicy prezydenccy będą w szczegółach opracowywali cały
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system. Kraków wzoruje się tutaj na Warszawie, gdzie od 1 styczni 2014 roku działa analogiczna Karta
Warszawiak

- Karta będzie zintegrowana z Krakowską Kartą Miejską, stąd podobna do niej nazwa. W Warszawie za kartę
odpowiada Zarząd Transportu Miejskiego, ponieważ gros preferencji związany jest właśnie z transportem. Być
może u nas będzie inaczej, ale to zostawiamy prezydentowi – mówi Kośmider.

Przewodniczący rady miasta podkreśla, że karta ma za zadanie zwiększyć liczbę osób płacących podatek w
Krakowie. W ciągu ostatnich trzech lat, dzięki akcji promocyjnej "Płać podatki w Krakowie", liczba nowych
podatników wzrosła o 22 tys., co przełożyło się na dodatkowe 30 mln zł wpływów do budżetu. - Chcemy, żeby
przez kolejne cztery lata zwiększyć liczbę płatników o 60 tys., co da to dodatkowe 100 mln zł. Te pieniądze
częściowo pokryją funkcjonowanie karty – stwierdza Bogusław Kośmider. W ubiegłym roku w Krakowie było 580
tys. osób płacących tutaj podatki.

Na co będą mogli liczyć użytkownicy nowej KKM? - Nie mamy jeszcze pełnych preferencji, bo potrzeba do tego
wiele analiz prawnych i finansowych. Zakładamy, że będą to przede wszystkim preferencje przy zapisach do
samorządowych żłobków i przedszkoli oraz zniżki na komunikację miejską i rowery miejskie – mówi radny
Aleksander Miszalski (PO). Do tego planuje się jakąś formę preferencji w strefie płatnego parkowania, zniżki na
baseny, muzea, teatry czy imprezy organizowane przez miasto. - Być może dojdą do tego preferencje przy
budżecie obywatelskim. Czekamy też na jakąś inicjatywę prezydenta – dodaje Miszalski.

Radni liczą także, że w systemie KKM będą brać udział podmioty prywatne, tak jak jest to w Warszawie. - W
stolicy komercyjne preferencje sięgają nawet do 25 proc. zniżek. To integruje także przedsiębiorców z miastem.
Chodzi o rabaty np. w restauracjach, księgarniach, przy korzystaniu z taksówek, ze szkół językowych, kursów
prawa jazdy, itp. - wylicza radna Anna Szybist.

Kiedy KKM może wejść w życie? Nieprędko. - Do 30 listopada tego roku chcemy, żeby były gotowe analizy, tak
żeby w przyszłym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej już to uwzględnić. Przygotowania systemu
trwałyby w 2016 roku, a w 2017 rozpoczęlibyśmy pilotaż, tak żeby ostatni rok kadencji (2018) był już z pełną
emisją karty. Chcemy to zrobić wolniej, ale przez to dokładniej – wyjaśnia Bogusław Kośmider.

Na razie nie wiadomo, ile kosztowałoby wdrożenie i utrzymanie systemu KKM oraz jakie dokładnie dawałby
preferencje. Temu mają służyć wspomniane analizy.

Radni zdają sobie sprawę, że KKM może nieść też zagrożenia, w tym ekonomiczne, a także tworzyć podziały
społeczne. Radni myślą też, że w przyszłości karta stanie się kartą aglomeracyjną, ale na razie skupiają się tylko
na Krakowie.
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