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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Krośnieńska Karta 
Mieszkańca” 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), 

uchwala się, co następuje: 
§ 1. W uchwale Nr XXXIX/830/17 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 

2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Krośnieńska Karta Mieszkańca” 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Program w części realizowanej przez jednostki organizacyjne 
Gminy Miasto Krosno finansowany będzie ze środków budżetowych 
Gminy. Wysokość zniżek i dopłat uzależniona będzie od możliwości 
finansowych Gminy. W ramach realizacji Programu tworzy się system 
zniżek, ulg, preferencji i uprawnień.”; 

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 
„§ 2a. Program realizowany jest w szczególności w następujących 

obszarach: 
1) kultura; 
2) sport i rekreacja; 
3) turystyka i wypoczynek; 
4) oświata i wychowanie; 
5) zdrowie i pomoc społeczna; 
6) handel i usługi; 
7) gospodarka odpadami w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.”; 

3) w Programie „Krośnieńska Karta Mieszkańca”, stanowiącym załącznik do 
uchwały ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Beneficjentami Programu są osoby fizyczne, które zamieszkują na 
terenie Gminy Miasto Krosno i są zameldowane na terenie Gminy Miasto 
Krosno oraz dodatkowo spełniają jedno z poniższych kryteriów: 
a) rozliczają podatek dochodowy zgodnie z miejscem zamieszkania w 

Urzędzie Skarbowym w Krośnie, 
b) nie rozliczają się z podatku dochodowego i posiadają stosowne 

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Krośnie.”. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.
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„Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu 

„Krośnieńska Karta Mieszkańca”. 

 

 

  

Zmiana uchwały Nr XXXIX/830/17 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 

2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Krośnieńska Karta Mieszkańca” ma na celu 

wprowadzenie na PSZOKu w Krośnie obowiązku okazania przez zarówno 

mieszkańców zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej Krośnieńskiej Karty 

Mieszkańca celem ich identyfikacji. Należy nadmienić, iż wówczas bezcelowym 

będzie żądanie od mieszkańców okazywaniem się kodem kreskowym oraz 

dodatkowym dokumentem tożsamości w celu skorzystania z usługi Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krośnie (co na dzień dzisiejszy jest 

wymogiem skorzystania z Punktu – zapis w załączniku do Zarządzenia Nr 1269/2021 

z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Krośnie, przy  

ul. Białobrzeskiej). 

Przedmiotowa zmiana zapisów ma na celu ograniczenie dostarczania odpadów 

do PSZOK-u przez osoby nieuprawnione oraz dostarczanie odpadów pochodzących  

z prowadzonej przez mieszkańców działalności gospodarczej.  

W celu ograniczenia nieuprawnionego oddawania odpadów do PSZOK-u oraz 

podstawy do ewentualnego dochodzenia należności z tytułu nieuprawnionego 

przekazania odpadów do PSZOK-u, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Niniejsza Karta będzie sczytywana przez pracowników w PSZOK-u. Należy 

nadmienić, iż połączenie baz danych Krośnieńskiej Karty Mieszkańca oraz Systemu 

Ewidencji Opłat Za Wywóz Odpadów Komunalnych (tzw. bazy odpadowej) na dzień 

dzisiejszy jest niemożliwe z uwagi na nieujednolicone nazwy ulic miasta. Dlatego też, 

należy ujednolicić nazwy pełne i skrócone wszystkich ulic. Mając powyższe na 

uwadze, proponuje się wejście w życie stosownych zapisów projektu uchwały na dzień 

1 marca 2022 roku.  
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