UCHWAŁA NR 159/VIII/2019
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu „Płocka Karta Mieszkańca”
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), uchwala się co następuje:

z dnia

8 marca

1990 r.

§ 1. Przyjmuje się Program „Płocka Karta Mieszkańca” stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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Załącznik do Uchwały Nr 159/VIII/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2019 roku

Program „Płocka Karta Mieszkańca”
1) Organizatorem Programu „Płocka Karta Mieszkańca” jest Gmina Płock zwana dalej Miastem.
2) Program kierowany jest do osób fizycznych, których miejscem zamieszkania jest Miasto zwanych dalej
„mieszkańcami”. W rozumieniu Programu przez miejsce zamieszkania należy rozumieć miejscowość, w której
ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.
3) Do korzystania z Programu uprawnione są osoby, które spełniają co najmniej jeden z warunków:
a) są zameldowane w Mieście lub rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie
Skarbowym w Płocku, a także deklarują w zeznaniu podatkowym, że ich miejscem zamieszkania jest
Miasto, bez względu na to, czy osiągają dochód, a także członkowie ich rodziny w rozumieniu art. 6
pkt.14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.),
b) rozliczają w Mieście podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
c) są beneficjentami programu Płocka Karta Seniora lub Płocka Karta Familijna 3+, na podstawie
posiadanej przez nich karty.
4) Do korzystania z Programu uprawnione są także dzieci własne osób, o których mowa w pkt 3 oraz dzieci
pozostające pod ich opieką prawną, do ukończenia przez nie 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku
młodzieży uczącej się, a także dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie
Miasta.
5) Program ma na celu:

a)
b)
c)
d)

promocję Miasta;
umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców;
zachęcanie osób spoza gminy do osiedlania się i płacenia podatków na terenie Miasta;
poprawę warunków życia mieszkańców.

6) Płocką Kartę Mieszkańca stanowi spersonalizowana karta zbliżeniowa, inna karta inteligentna lub aplikacja
o funkcjonalności karty przeznaczona na urządzenia mobilne.
7) Uprawnienia dla mieszkańców Miasta oferowane przez Miasto, miejskie jednostki organizacyjne zostaną
określone odrębną uchwałą Rady Miasta Płocka oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka.
8) Do udziału w programie mogą przystąpić inne instytucje publiczne, podmioty komercyjne oraz organizacje
pozarządowe, które w ramach świadczonych przez siebie usług będą realizować ulgi, preferencje bądź
świadczenia dla mieszkańców Miasta.
9) Środki niezbędne na realizację Programu, pokrywane będą z budżetu Miasta.
10) Ulgi z tytułu posiadania Płockiej Karty Mieszkańca nie sumują się z innymi ulgami.
11) Operatorem Technicznym Programu jest podmiot obsługujący Program w imieniu Miasta.
12) Operator Techniczny określi regulamin wydawania i użytkowania „Płockiej Karty Mieszkańca”, wzór
„Płockiej Karty Mieszkańca”, wzory wniosków o wydanie karty i jej przedłużenia oraz wzór umowy z
Partnerami Programu.
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