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ZARZĄDZENIE Nr 47/2018 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 18 kwietnia 2018 roku 
 

w sprawie ogłoszenia  loterii promocyjnej pod nazwą  
„PIT W KARCZEWIE. SIĘ OPŁACA!” 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  2017 r. 

poz. 1875 z późn. zm.
1
) oraz art. 2 pkt 1 ust 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165) zarządza się, co następuje:   

 

§ 1. 1. Ogłasza się loterię promocyjną pod nazwą „PIT W KARCZEWIE. SIĘ OPŁACA!” 

2. Celem loterii promocyjnej jest zachęcenie osób zamieszkujących na terenie Gminy 

Karczew, do składania deklaracji podatkowych PIT za 2017 rok w Urzędzie Skarbowym w 

Otwocku.  

 

§ 2. Loterię promocyjną pod nazwą „PIT W KARCZEWIE. SIĘ OPŁACA!” należy 

przeprowadzić według zasad określonych w Regulaminie loterii promocyjnej stanowiącym 

Załącznik do niniejszego zarządzenia.   

 

 § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Karczew.  

 

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                         

   

 

 

                                                                                        Burmistrz Karczewa 

Władysław Dariusz Łokietek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232 oraz Dz.U. z 2018 r., poz. 130. 
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ZAŁĄCZNIK 

do ZARZĄDZENIA Nr  47/2018 

BURMISTRZA KARCZEWA  

 z dnia 18 kwietnia 2018  

 

  REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 
„PIT W KARCZEWIE. SIĘ OPŁACA!” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. Nazwa loterii – loteria promocyjna (dalej zwana „Loterią”) urządzana jest pod nazwą 

„PIT W KARCZEWIE. SIĘ OPŁACA!”  

 

§ 2. Organizatorem loterii jest Gmina Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, NIP 

532-19-62-030, zwana dalej „Organizatorem”.  

 

§ 3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria prowadzona jest na podstawie ustawy 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2018 poz. 165) oraz zezwolenia Dyrektora 

Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. 

 

§ 4. Zasięg loterii – loteria ma charakter lokalny i urządzana jest na terenie województwa 

mazowieckiego, w powiecie otwockim, w Gminie Karczew. 

 

§ 5. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 02.05.2018 r. a kończy w dniu 

19.07.2018 r., termin ten obejmuje zgłoszenie się do loterii, losowanie nagród, wydanie nagród,                     

a także termin składania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji, przy czym dniem zakończenia 

loterii jest dzień przewidziany jako ostatni dzień postępowania reklamacyjnego.  

 

DEFINICJE 
§ 6. 1. Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, 

usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii,                

a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub nagrody rzeczowe.  

2.  Termin zgłaszania się do loterii – uczestnicy mogą zgłaszać się do loterii w okresie od 

02.05.2018 r. od godz. 8
00 

do 30.05.2018 r. do godz.16
00

. Po tym okresie zgłoszenie internetowe 

będą zablokowane. 

3. Deklaracja podatkowa – PIT – poprawnie wypełniona i złożona przez uczestnika                         

w każdy przewidziany prawem sposób (np. drogą elektroniczną, bezpośrednio, drogą pocztową),               

w ustawowym  terminie deklaracja podatkowa PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) za 

rok 2017, w Urzędzie Skarbowym w Otwocku (ul. Matejki 4, 05-400 Otwock) właściwym 

miejscowo ze względu na adres zamieszkania uczestnika. Miejscem zamieszkania wskazanym w 

deklaracji winna być Gmina Karczew.  

4.  Miejsce zamieszkania – w polskim prawie cywilnym miejscowość, w której osoba 

fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 ustawy z dnia z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z póź.zm.);  

5. Strona internetowa loterii – strona internetowa o adresie www.karczew.pl/pit, na której 

znajdują się informacje na temat loterii, w tym między innymi Regulamin Loterii, Formularz 

zgłoszeniowy, a także inne informacje na temat przebiegu loterii. 

6. Zgłoszenie do loterii – poprzez zgłoszenie do loterii rozumie się spełnienie przez 

uczestnika warunków opisanych w niniejszym regulaminie oraz złożenie formularza 

zgłoszeniowego. Do loterii można zgłosić się na dwa sposoby, wedle wyboru uczestnika tj.: 

uczestnik może zgłosić się poprzez kompletne i prawidłowe wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego - za pośrednictwem strony internetowej www.karczew.pl/pit, lub uczestnik może 

http://www.karczew.pl/
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zgłosić się poprzez kompletne i prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie 

papierowej i wrzucenie go do urny promocyjnej. Formy zgłoszenia są równoważne, uczestnik sam 

decyduje w jaki sposób zgłosić się do loterii.                      W przypadku wspólnego rozliczania się 

małżonków i złożenia jednej deklaracji PIT, każdy                       z małżonków ma prawo do 

zgłoszenia się do loterii i uznawany jest za samodzielnego uczestnika.  

7. Formularz zgłoszeniowy – specjalnie przygotowany do potrzeb loterii formularz. 

Formularz, niezależnie od formy w jakiej występuje (elektroniczna lub papierowa), zawiera 

miejsce na podanie przez uczestnika obowiązkowo wymaganych danych, zgodnie z brzmieniem 

jak                            w Załączniku nr 1  do niniejszego Regulaminu  

8.  Zgłoszenie w formie elektronicznej – wypełnienie i wysłanie formularza 

zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej loterii oraz załączenie skanów dokumentów 

o których mowa   w § 8 ust 2. Formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej będzie dostępny na 

stronie internetowej loterii w terminie od 02.05.2018 r. od godz. 8
00 

 do 30.05.2018 r. do godz. 

16
00

. 

9. Zgłoszenie w formie papierowej – wypełnienie papierowego formularza, opatrzenie go 

własnoręcznym podpisem i wrzucenie go do urny promocyjnej, wraz ze skanami dokumentów                     

o których mowa w § 8 ust 2, w punkcie obsługi loterii. Formularze zgłoszeniowe dostępne są                        

w punkcie obsługi loterii. Formularze zgłoszeniowe, które są nieoryginalne, noszące ślady 

sfałszowania, takie których czytelność została ograniczona, wypełnione nieprawidłowo bądź                         

w sposób niepełny oraz bez załączonych skanów dokumentów o których mowa  w § 8 ust 2 – będą 

traktowane jako nieważne i nie będą brały udziału w loterii.  

10. Punkt obsługi loterii – Biuro Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Karczewie 

przy ul. Warszawska 28,  w którym można uzyskać wszelkie informacje na temat loterii, w tym 

między innymi uzyskać Regulamin Loterii, Formularz zgłoszeniowy, a także inne informacje na 

temat przebiegu loterii. Przy punkcie obsługi loterii usytuowana będzie urna promocyjna oraz 

dostępne będą papierowe formularze zgłoszeniowe.  

11. Urna promocyjna – zabezpieczony przed otwarciem i przygotowany dla potrzeb loterii 

pojemnik, przeznaczony do wrzucania formularzy zgłoszeniowych   

12. Regulamin loterii – niniejszy regulamin loterii. Regulamin loterii dostępny jest w czasie 

trwania loterii: na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karczewie: adresie 

www.karczew.pl/pit, oraz  w punkcie obsługi loterii.  

13. Komisja Nadzoru- wewnętrzna komisja nadzoru loterii powołana przez Organizatora 

loterii, w skład której wchodzi 7 członków. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca 

zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie przepisów o grach hazardowych i regulaminu 

loterii. 

  

UCZESTNICY LOTERII 
§ 7. 1. W loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Gminy Karczew, która złożyła deklarację 

podatkową PIT za 2017 rok w Urzędzie Skarbowym w Otwocku ul. Matejki 4, 05-400 Otwock, 

właściwym miejscowo ze względu na adres zamieszkania tj. wskazała w deklaracji podatkowej 

PIT – Gminę Karczew jako miejsce zamieszkania.  

2. W loterii nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego w Karczewie,  członkowie 

Komisji, oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny 

rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). 

 

 ZASADY PROWADZENIA LOTERII 

 POSTANOWNIENIA OGÓLNE 
§ 8. 1. Każda osoba, spełniająca warunki określone w § 7 powyżej, która zechce wziąć udział 

w loterii powinna zgłosić się do loterii poprzez prawidłowe wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego i złożenia go - wedle wyboru uczestnika - za pośrednictwem strony internetowej 
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loterii o adresie www.karczew.pl/pit lub do urny promocyjnej w okresie od 02.05.2018 r. od godz. 

8
00 

 do 30.05.2018 r. do godz. 16
00

. 

2. Niezależnie od sposobu przekazania formularza zgłoszeniowego, obowiązkiem 

Uczestnika loterii jest załączenie skanu lub kopii pierwszej strony złożonej deklaracji PIT za 2017 

r. wraz ze stemplem złożenia w Urzędzie Skarbowym (w przypadku pierwszej strony deklaracji 

zawierającej informacje finansowe – dane te mogą zostać zakryte)  lub w przypadku innej formy 

złożenia deklaracji: 

1) druku urzędowego poświadczenia odbioru - UPO; 

2) kopia druku nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego zobowiązanego 

do świadczenia usług powszechnych. 

3. Osoba, która dokonała prawidłowego zgłoszenia do niniejszej loterii zostanie uznana za 

uczestnika loterii.  

4. Jeden uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia do udziału w loterii. Pozostałe 

zgłoszenia od tego samego uczestnika nie zwiększają szansy wygrania nagrody, będą traktowane 

jako duplikaty i będą usuwane z bazy do losowania. W bazie do losowania pozostanie pierwsze 

prawidłowe zgłoszenia od uczestnika.  

5. Uczestnik przystępując do loterii, powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. 

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż 

spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. Wzięcie udziału w loterii 

oznacza zgodę jej uczestnika na warunki loterii określone niniejszym regulaminem.  

6. Organizator prowadzi kampanię informacyjną dotyczącą loterii promocyjnej pod nazwą 

„PIT W KARCZEWIE. SIĘ OPŁACA!” za pomocą strony internetowej www.karczew.pl/pit, na 

profilu Organizatora w mediach społecznościowych, a także za pomocą innych dostępnych 

środków, w tym środków masowego przekazu. 

 

CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE LOSOWANIE 

§ 9. 1. Po upływie terminu zgłaszania się do loterii, Komisja Nadzoru weryfikuje wszystkie 

formularze zgłoszeniowe: 

1) formularze w formie papierowej są komisyjnie wyciągnięte z urny promocyjnej. Komisja 

Nadzoru sprawdza czy osoby uczestniczące w loterii dokonały prawidłowego zgłoszenia do 

loterii oraz czy spełniły warunki regulaminu, 

2) formularze w formie elektronicznej drukowane są z systemu. Komisja Nadzoru sprawdza czy 

osoby uczestniczące w loterii dokonały prawidłowego zgłoszenia do loterii oraz czy spełniły 

warunki regulaminu. 

2. Każdemu prawidłowo zweryfikowanemu formularzowi przyporządkowany jest unikalny 

numer porządkowy, na podstawie utworzonej bazy. 

3. Losy z unikalnym numerem porządkowym umieszcza się w urnie w dniu losowania. 

 

LOSOWANIE NAGRÓD 

§ 10. 1. Organizator przewiduje jedno losowanie Nagród w Loterii. Losowanie odbywa  się               

w dniu 6 czerwca 2018 r. o godzinie 18
00

, w Urzędzie Miejskim w Karczewie w sali nr 11,                       

w obecności Komisji Nadzoru. Losowanie jest publiczne, w losowaniu mogą uczestniczyć 

wszystkie zainteresowane osoby. 

2. Losowanie Nagród w Loterii odbywa się metodą tradycyjną, poprzez wyciąganie z urny 

promocyjnej przez osobę wyznaczoną przez Organizatora, losów z przydzielonym unikatowym 

numerem porządkowym, metodą „chybił-trafił” oraz głośne odczytanie tego numeru. 

3. Po wylosowaniu unikatowego numeru porządkowego, Organizator sprawdza w bazie 

danych zgłoszenie zakodowane pod wylosowaną cyfrą i odczytuje nazwisko i imię laureata. 

4. Metoda przeprowadzenia losowania Nagród w Loterii zapewnia pełną losowość, 

bezstronność i rzetelność przyznawania Nagród, a wygrana w Loterii zależy od przypadku. 

5. Losowanie nagród przeprowadzone jest w obecności i pod nadzorem członków Komisji 

Nadzoru.  

http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/tematy/s/swiadczenia
http://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/tematy/u/uslugi
http://www.karczew.pl/
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4. Sposób urządzania losowania jest następujący:  

1) w pierwszej kolejności Organizator losuje 1 (słownie: jednego) Laureata Nagrody III stopnia 

poprzez wyciąganie  z urny do losowania jednego losu z numerem porządkowym;  

2) następnie Organizator losuje 1 (słownie: jednego) Laureata Nagrody II stopnia poprzez 

wyciągnięcie z urny do losowania jednego losu z numerem porządkowym; 

 3) w dalszej kolejności Organizator losuje 1 (słownie: jednego) Laureata Nagrody I stopnia 

poprzez wyciągnięcie z urny do losowania jednego losu z numerem porządkowym;  

4) w ostatniej kolejności Organizator losuje 1 (słownie: jednego) Laureata Nagrody Głównej 

poprzez wyciągnięcie z urny do losowania jednego losu z numerem porządkowym.  

 

NAGRODY 

11. 1. Organizator przewidział łącznie 4 (słownie: cztery) Nagrody rzeczowe. Nagrody wraz 

z ich ilością i wartością wskazuje się w ust. 2 poniżej.  

2. Lista Nagród w Loterii: 

1) Nagrodę Główną stanowi 1 (słownie: jeden) Skuter 50 4T HURAGAN o pojemności 49,6 

cm
3
),  o wartości jednostkowej 4.199 zł brutto wraz z dodatkową Nagrodą Pieniężną w 

wysokości 467 zł brutto. Łączna wartość Nagrody Głównej to 4.666 zł brutto (słownie: 

cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć zł);  

2) Nagrodę I stopnia stanowi 1 (słownie: jeden) telewizor SAMSUNG 55 MU 6172 o wartości 

jednostkowej 2.850, zł brutto; wraz z dodatkową Nagrodą Pieniężną w wysokości 317 zł brutto. 

Łączna wartość Nagrody I stopnia to 3.167 zł brutto (słownie: trzy tysiące sto   

sześćdziesiąt siedem zł);  

3) Nagrodę II stopnia stanowi 1 (słownie: jeden) laptop Lenovo Ideapad V310 o wartości 

jednostkowej 2330, zł brutto; wraz z dodatkową Nagrodą Pieniężną w wysokości 259 zł brutto. 

Łączna wartość Nagrody II stopnia to 2.589 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset 

osiemdziesiąt dziewięć zł);  

4) Nagrodę III stopnia stanowi Lustrzanka cyfrowa Canon EOS 1300D  o wartości 1.450 zł 

brutto (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt zł);. 

3. Łączna liczba wszystkich Nagród w Loterii promocyjnej wynosi: 4 szt. (słownie: cztery 

sztuki). 

4. Łączna wartość wszystkich Nagród w Loterii promocyjnej wynosi: 11.872 zł (słownie: 

jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa zł) brutto. 

5. Laureatowi danej Nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych 

właściwości Nagrody, ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, czy rzeczowego. 

 6. Dodatkowa Nagroda Pieniężna, o której mowa w ust. 2. pkt. 1-3) powyżej, nie jest 

wydawana do rąk Uczestnika, lecz jest - przeznaczona i przekazywana na pokrycie należnego 

podatku dochodowego od osób fizycznych  od wygranej do właściwego urzędu skarbowego, na co 

Uczestnik, biorąc udział w Loterii, wyraża zgodę. 

 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII 
§ 12.1.  Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii sprawuje  Komisja Nadzoru.  

2. Komisja sporządza protokół z przebiegu losowania nagród z podaniem wyników loterii.  

3. Do zadań komisji będzie należało w szczególności:  

1) zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim osobom, które dokonały 

prawidłowego zgłoszenia do loterii i spełniły warunki regulaminu;  

2) zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z Regulaminem loterii i zasadami pełnej 

rzetelności przeprowadzonych czynności;  

3) podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania;  

4) udział w czynnościach wydawania wygranych nagród, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania 

uprawnień do odbioru wygranej przez laureata;  

5) nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego;  

6) udzielanie uczestnikom wszelkich informacji na temat urządzanej loterii.  
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 OGŁASZANIE WYNIKÓW 
§ 13.1. Laureaci nagród, są powiadomieni o wygranej, najpóźniej w terminie 2 dni 

roboczych od daty losowania (tj. w okresie od dnia 7.06.2018 r. do dnia 8.06.2018 r.), 

telefonicznie na numer telefonu kontaktowego, który podany został przez uczestnika w formularzu 

zgłoszeniowym do loterii.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata 

loterii o wygranej z przyczyn nie leżących po stronie organizatora, a w szczególności: z powodu 

podania przez laureata w formularzu błędnego numeru telefonu kontaktowego, zmiany przez 

laureata numeru telefonu w czasie trwania loterii, w przypadku niepodjęcia rozmowy telefonicznej 

przez laureata - pomimo co najmniej sześciu prób kontaktu podejmowanych przez Organizatora,                   

w dwóch różnych dniach, o różnych porach dnia. Organizator będzie próbował skontaktować się                                    

z laureatem w co najmniej jednogodzinnych odstępach czasu, czekając każdorazowo, co najmniej 

sześć sygnałów połączenia telefonicznego. W przypadku zgłoszenia się skrzynki pocztowej albo 

informacji, że sygnał jest poza zasięgiem albo że telefon jest wyłączony, próbę powiadomienia 

uznaje się za wykonaną i dolicza się do sześciu prób połączeń, o których mowa w zdaniu 

pierwszym. W przypadku sygnału oznaczającego „numer zajęty”, próbę powiadomienia uznaje się 

za niewykonaną i wymaga ona powtórzenia. 

3. W trakcie rozmowy telefonicznej laureat zostanie poinformowany o konieczności 

doręczenia na adres punktu obsługi loterii formularza laureata zgodnie z Załącznikiem nr 2 lub 

Załącznikiem Nr 3 do Regulaminu loterii promocyjnej pod nazwą „PIT W KARCZEWIE. SIĘ 

OPŁACA!” Formularz należy złożyć osobiście, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia 

powiadomienia laureata telefonicznie o wygranej (decyduje data wpływu  dokumentu do punktu 

obsługo loterii). 

4. Formularz laureata nagrody stopnia I, II i II oraz formularz laureata nagrody głównej jest 

dostępny w punkcie obsługi loterii, a dodatkowo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego                            

w Karczewie: adresie www.karczew.pl. 

5. Niezależnie od powyższego wyniki losowania będą podawane na bieżąco w trakcie 

losowania oraz będą opublikowane na stronie internetowej loterii oraz na oficjalnej stronie 

internetowej Gminy Karczew w serwisie www.karczew.pl. Przykładowy format  publikacji 

wyników: 

Jan W-; miejscowość, część nr pesel (6 pierwszych liczb).  
6. Wyniki losowania dostępne będą w okresie od dnia 14.06.2018 r. do dnia 19.07.2018 r. 

 

 WYDANIE NAGRÓD 
§ 14.1. Warunkiem odebrania nagród w loterii jest:  

1) wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości zawierającym 

zdjęcie oraz dane osobowe laureata zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym 

do loterii; 

2) wypełnienia pokwitowania odbioru nagrody.  

2.  Nagrody wręczone zostaną odpowiednio do zajętego miejsca, podczas  Dni Karczewa,                     

w dniu 17.06.2018 r. na rynku w Karczewie. W przypadku nie odebrania nagrody  w ww. terminie 

nagroda będzie czekała do odebrania w Urzędzie Miejskim w Karczewie w terminie  do 25.06. 

2018 roku. 

3. Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC 

pojazdu oraz kosztów dojazdu laureata nagrody głównej do miejsca odbioru nagrody. Pokrycie 

wyżej wymienionych kosztów pozostaje w gestii laureata nagrody głównej w loterii.  

4. Laureaci loterii nie mogą przenieść prawa do odebrania nagrody na osoby trzecie. Nie 

przysługuje im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani otrzymania 

ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.  

http://www.karczew.pl/
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5. Nagrody, które nie zostaną wydane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 

pozostają w dyspozycji Organizatora.  

 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
§ 15.1. Wszelkie reklamacje do niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie,                      

w trakcie trwania loterii, najdalej w terminie do dnia 06.07.2018 r. (decyduje data wpływu 

reklamacji do Organizatora). Reklamacje należy składać na adres siedziby organizatora: Urząd 

Miejski                         w Karczewie ul. Warszawska 28.  

2. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania 

roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 118 poz. 793) każda reklamacja 

powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, 

którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisje Nadzoru w terminie 3 dni roboczych od 

dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 19.07.2018 r. (decyduje 

data stempla pocztowego na przesyłce zawierającej odpowiedź na reklamację).  

4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do 

niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania 

sądowego.  

 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 
§ 16.1. Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia 

wymagalności.  

2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do 

dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.  

 

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE 
§ 17. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 

podatkowego. Organizator jako płatnik podatku od nagród, obliczy, pobierze i odprowadzi należny 

podatek. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW LOTERII 
§ 18. 1. Administratorem danych osobowych  jest Gmina Karczew. Dane osobowe 

Uczestników są przetwarzane w celach związanych z  przeprowadzeniem Loterii, wydaniem 

nagród przez czas trwania Loterii oraz dodatkowo 6-m-c jako czas niezbędny do obsługi roszczeń. 

Dane laureatów są przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku zakończenia Loterii w celu 

udokumentowania jej wyników zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa w tym 

zakresie. Dane osobowe nie są profilowane. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści 

swoich danych osobowych, ich sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/ przenoszenia, jak też prawo 

do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i 

ewentualnego złożenia reklamacji. Informację o danych kontaktowych do Inspektora ochrony 

danych osobowych są publikowane na stronie loterii od dnia 25.05.2018 roku. Uczestnik Loterii 

ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 19. 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

ustawy z dnia z 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z póź.zm.) oraz 

ustawy                        z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 165).  

2. Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 

165) Organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości nagród 

określonej w regulaminie loterii.  
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3. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować 

się z Organizatorem  używając kontaktowego adresu e-mail: pit@karczew.pl lub telefonicznie pod 

numerem telefonu 22 780 65 16 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8
00

 do 

16
00

 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).  

4. Punkt obsługi loterii czynny jest w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku,                            

z wyłączeniem dni świątecznych (ustawowo wolnych od pracy), w godzinach jego otwarcia tj. od 

godz. 8
00

 do godz. 16
00

 w okresie od 02.05.2018 r. do 30.05.2018 r.  

5. Na żądanie laureata loterii, organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej 

przez niego wygranej, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz.U.                z 2018 r., poz. 165). 

 

 

 

 

Burmistrz Karczewa 

Władysław Dariusz Łokietek 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 do Regulaminu loterii promocyjnej pod nazwą 

„PIT W KARCZEWIE. SIĘ OPŁACA!”  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES ZAMIESZKANIA   

NR PESEL  

TELEFON KONTAKTOWY  

 

 Po raz pierwszy składam PIT w Gminie Karczew
2
 

  

 oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami regulaminu loterii promocyjnej pod nazwą 

„PIT W KARCZEWIE. SIĘ OPŁACA!” i wyrażam zgodę na jego treść, a tym samym 

akceptuję określone w nim warunki udziału w loterii; 

 potwierdzam, że złożyłem / złożyłam deklarację podatkową PIT (podatek dochodowy) za rok 

2017, w Urzędzie Skarbowym w Otwocku właściwym miejscowo ze względu na adres 

zamieszkania; 

 ja niżej podpisany/a oświadczam, iż biorę udział w loterii pod nazwą „PIT W KARCZEWIE. 

SIĘ OPŁACA!” zwanej dalej „Loterią”. Jestem osobą pełnoletnią, posiadam pełną zdolność do 

czynności prawnych. Nie jestem pracownikiem Urzędu Miejskiego w Karczewie,  członkiem 

Komisji Nadzoru, oraz członkiem najbliższej rodziny Komisji Nadzoru (pod pojęciem 

członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz 

osoby pozostające w stosunku przysposobienia);  

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  dala celów przeprowadzania loterii 

promocyjnej urządzanej pod nazwą „PIT W KARCZEWIE. SIĘ OPŁACA!”.  

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany/a, że: 

administratorem danych osobowych  jest Gmina Karczew. Dane osobowe Uczestników są 

przetwarzane w celach związanych z  przeprowadzeniem Loterii, wydaniem nagród przez czas 

trwania Loterii oraz dodatkowo 6-m-c jako czas niezbędny do obsługi roszczeń. Dane laureatów są 

przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku zakończenia Loterii w celu udokumentowania jej 

wyników zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie są 

profilowane. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 

sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/ przenoszenia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia 

sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 

dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji. 

Informację o danych kontaktowych do Inspektora ochrony danych osobowych są publikowane na 

stronie loterii od dnia 25.05.2018 roku. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie 

ochrony danych osobowych do organu nadzorczego.  

 

 

 

 

                                                           
2 należy zaznaczyć w przypadku osoby składającej i rozliczającej po raz pierwszy deklarację podatkową – PIT w 

Gminie Karczew,  dane z formularza zgłoszeniowego będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych. 
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                                                                          ………………………………………………… 

                                                                                                    (data, podpis)   

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 do Regulaminu loterii promocyjnej pod nazwą 

„PIT W KARCZEWIE. SIĘ OPŁACA!” 

 

 

 

FORMULARZ LAUREATA NAGRODY I, II i III stopnia 

 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES ZAMIESZKANIA   

NR PESEL.   

TELEFON KONTAKTOWY  

 

 

*
3
 Wyrażam zgodę

4
 na udostępnienie  wizerunku oraz na podanie przez Gminę Karczew do 

publicznej wiadomości moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska wraz z rodzajem 

wygranej przeze mnie nagrody i jej wartości. Podanie do publicznej wiadomości będzie polegało                                       

w szczególności na publicznym ogłoszeniu wyników loterii, podczas  Dni Karczewa, w dniu 

17.06.2018 r. na rynku w Karczewie.  

 

  

 

                                                                      ………………………………………………… 

                                                                                                       (data, podpis)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 należy zaznaczyć w przypadku wyrażenia zgody, 

4
 zgoda nie jest obligatoryjna a jej wyrażenie nie jest warunkiem wydania nagrody. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 do Regulaminu loterii promocyjnej pod nazwą 

„PIT W KARCZEWIE. SIĘ OPŁACA!” 

 

 

FORMULARZ LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ 

 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES ZAMIESZKANIA   

NR PESEL.   

TELEFON KONTAKTOWY  

SERIA I NR DOWODU TOŻSAMOŚCI  

 

 

   

*
5
 Wyrażam zgodę

6
 na udostępnienie  wizerunku oraz na podanie przez Gminę Karczew do 

publicznej wiadomości moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska wraz z rodzajem 

wygranej przeze mnie nagrody i jej wartości. Podanie do publicznej wiadomości będzie 

polegało w szczególności na publicznym ogłoszeniu wyników loterii, podczas  Dni Karczewa, 

w dniu 17.06.2018 r. na rynku w Karczewie. 

2.  Oświadczam, że przyjmuję nagrodę w postaci Skuter 50 4T HURAGAN o pojemności 49,6 

cm
3
, zgodnie z regulaminem loterii „PIT W KARCZEWIE. SIĘ OPŁACA!” organizowanej 

w 2018 r. oraz, że pokryję wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem się po odbiór nagrody oraz 

z jej prawidłowym użytkowaniem tj. koszt rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia 

pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych z rejestracją pojazdu oraz koszt 

przyjazdu po odbiór nagrody. 

  

               

 

 

                                                        ………………………………………………… 

                                                                                      (data, podpis)   

 

 

 

                                                           
5
 należy zaznaczyć w przypadku wyrażenia zgody, 

6
 zgoda nie jest obligatoryjna a jej wyrażenie nie jest warunkiem wydania nagrody. 

 


