ZARZĄDZENIE Nr 210/2021
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
z dnia 3 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 165/2020 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia
15 września 2020 r. w sprawie realizacji programu pn. Pruszczańska Karta Mieszkańca.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz § 8 uchwały nr XV/193/2020 Rady
Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji
programu Pruszczańska Karta Mieszkańca (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 3308)
zarządzam, co następuje:
§1.
W Regulaminie programu pn. Pruszczańska Karta Mieszkańca stanowiącym załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 165/2020 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 15 września 2020 r.
i zmienionym Zarządzeniem Nr 188/2020 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia
5 października 2020 r.:
1. §6 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 3 lat (36 miesięcy) w przypadku weryfikacji meldunkiem na pobyt stały”.
2. §6 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zgodny z końcową datą zameldowania w przypadku weryfikacji meldunkiem na pobyt
czasowy, ale nie dłużej niż na okres 3 lat (36 miesięcy)”.
3. §6 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) jednego roku (12 miesięcy) w przypadku osób weryfikujących się na podstawie
rozliczenia podatku PIT w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, wskazując jako
adres zamieszkania na terenie Miasta”.
4. §6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Pakiet Mieszkańca będzie wymagał odnowienia co roku do dnia 31 maja. Jeśli Uczestnik
Programu posiada aktywną Cechę „zweryfikowany mieszkaniec” nie będzie musiał
dodawać do wniosku dokumentów wymienionych w §4 ust. 3, a jego wniosek zostanie
zweryfikowany automatycznie. W przypadku gdy w dniu składania wniosku o Pakiet
Mieszkańca Cecha będzie nieaktywna, system poprosi o ponowną weryfikację dokumentów
wymienionych w §4 ust. 3”.
5. §7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Odnowienie ważności Pakietu Mieszkańca wymagane jest co roku między 1 marca
a 31 maja. Wyjątek stanowi rok wdrożenia projektu”.
6. §7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Odnowienie ważności Pakietu następuje automatycznie pomiędzy 15 a 20 maja
w przypadku posiadania aktywnej Cechy „zweryfikowany mieszkaniec”. W przypadku jej
braku konieczne jest załączenie dokumentów wymienionych w §4 ust. 3”.
§2.
Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

