UCHWAŁA NR XVI/116/20
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu „ Karta Mieszkańca Gminy Hajnówka"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690) Rada Gminy Hajnówka uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się Program „Karta Mieszkańca Gminy Hajnówka”, zwany dalej „Programem”.
2. Program realizowany jest przez Gminę Hajnówka.
3. Program kierowany jest do osób fizycznych, których miejscem zamieszkania jest Gmina Hajnówka,
zwanych dalej „Mieszkańcami”, które:
1) są zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Hajnówka i uiszczają opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Hajnówka,
2) mają miejsce zamieszkania w Gminie Hajnówka i figurują w rejestrze wyborców na terenie Gminy
Hajnówka oraz uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Hajnówka,
3) są rolnikami posiadającymi gospodarstwo rolne na terenie Gminy Hajnówka i utrzymują się wyłącznie
z rolnictwa.
4. Z uprawnień wynikających z Programu mogą również korzystać:
1) dzieci osób, o których mowa w ust. 3, wspólnie z tymi osobami zamieszkujące, w tym dzieci po
ukończeniu 18 roku życia, jeżeli pozostają uczniami szkół lub studentami,
2) małżonkowie osób, o których mowa w ust. 3 pkt. 3, wspólnie z tymi osobami zamieszkujący.
§ 2. Program niniejszy ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez:
1) tworzenie przyjaznych mieszkańcom warunków rozwoju;
2) zwiększenie dostępności do wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych a także publicznego
transportu zbiorowego;
3) umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców;
4) promocję korzystania ze środków komunikacji miejskiej w celu zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza,
uciążliwości w ruchu drogowym oraz ograniczenia hałasu;
5) poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu;
6) zachęcanie osób spoza gminy do osiedlania się i zamieszkania na terenie Gminy Hajnówka.
§ 3. 1. W ramach realizacji określonych w § 2 celów Programu mieszkańcom przysługuje zwolnienie
z opłat za korzystanie z usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
2. Do korzystania ze zwolnień uprawnia „Karta Mieszkańca Gminy Hajnówka”, zwana dalej „Kartą”.
3. Uzyskanie Karty odbywać się będzie na podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Gminy Hajnówka
w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej za pomocą systemów teleinformatycznych.
4. Karta jest wydawana na okres 2 lat bezpłatnie.
5. Wydanie duplikatu Karty jest bezpłatne.
§ 4. 1. Wójt Gminy Hajnówka zapewni promocję i obsługę Programu.
2. Wójt Gminy Hajnówka określi w drodze Zarządzenia:
1) szczegółowe zasady weryfikacji i wydawania potwierdzenia uprawnień na potrzeby realizacji Programu,
w tym także wzór wniosku o wydanie Karty;
2) Regulamin Programu zawierający wzór Karty oraz określenie sposobu jej używania.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot
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