Nowelizacja PKM
Program Piotrkowskiej Karty Mieszkańca ruszył w listopadzie, ale dziś – ze względu na
pandemiczne obostrzenia – z wielu zniżek nie możemy jeszcze korzystać. Mimo tego już teraz warto
wyrobić sobie kartę.
- Kiedy poszczególne ograniczenia będą znoszone i kolejne placówki otwierane mieszkańcy będą
mogli od razu korzystać z ulg, jakie daje karta - podkreślają magistraccy urzednicy dodając, że do
tej pory złożono 311 wniosków o wydanie karty.
Przypomnijmy, że PKM uprawnia o szeregu zniżek w miejskich jednostkach: Ośrodku Sportu i
Rekreacji, Miejskim Ośrodku Kultury, Muzeum oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Karta jest wydawana bezpłatnie na okres dwóch lat. Otrzymać ją może każdy pełnoletni
mieszkaniec, który w swoim zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania deklaruje Piotrków
Trybunalski lub korzysta ze świadczeń piotrkowskiego MOPR.
Już niedługo katalog osób, którym przysługuje PKM zostanie rozszerzony o dzieci, młodzież szkolną
oraz studentów. Podczas najbliższej sesji radni zagłosują nad nowelizacją regulaminu.
Wnioski o wydanie Piotrkowskiej Karty Mieszkańca (PKM) będzie można składać elektronicznie:
za pośrednictwem strony www.piotrkow.pl lub papierowo w Urzędzie Miasta przy ul. Szkolnej 28.
PKM będzie można odebrać w trzech miejscach:
- Urzędzie Miasta przy ul. Szkolnej 28, tel. 44 732 18 00;
- Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Belzackiej 108/110, tel. 44 732 70 86;
- Mediatece 800-lecia przy ul. Curie-Skłodowskiej 3, tel. tel. 44 681 40 60.

Zniżki i preferencje posiadacza Piotrkowskiej Karty
Mieszkańca
Rodzaje Piotrkowskiej Karty Mieszkańca - wysokość zniżek
Ośrodek Sportu i Rekracji
Pływalnie: ul. Próchnika, ul. Belzacka

25%

Fizjoterapia

25%

Korty: ul. Belzacka i Żeromskiego

25%

Lodowisko: ul. Żeromskiego (wypożyczalnia)

25%

Hala tenisowa: ul. Belzacka

25%

Siłownia: ul. Belzacka i ul. Batorego

25%

Sauna: ul. Belzacka

25%

Zajęcia rekreacyjne, np. aerobik

25%

Miejska Biblioteka Publiczna
Zakup karty bibliotecznej (opłata jednorazowa)

25%

Zakup biletu wstępu na wybrane wydarzenia organizowane przez MBP

25%

Odpłatność za zajęcia edukacyjne

25%

Miejski Ośrodek Kultury
Zakup biletu wstępu na spektakle, koncerty i imprezy okolicznościowe wyprodukowane przez 10%
MOK

Muzeum
Bilety wstępu

40%

