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Petycja
W imieniu mieszkańców Białegostoku nieobjętych programem Białostockiej Karty Dużej Rodziny
z powodu braku zameldowania w Białymstoku zwracamy się do Pana Prezydenta o zmianę zasad
przyznawania BKDR. Obecnie brzmący zapis „przysługuje rodzinom – także zastępczym –
wychowującym co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat (do 26 lat o ile dzieci uczą się lub
studiują), zameldowanym i zamieszkałym w Białymstoku i prowadzącym wspólne gospodarstwo
domowe.” zmienić na „przysługuje rodzinom – także zastępczym – wychowującym co najmniej troje
dzieci w wieku do 18 lat (do 26 lat o ile dzieci uczą się lub studiują), zameldowanym lub
zamieszkałym w Białymstoku ( płacącym tu podatki, posyłajacym dzieci do szkoły, korzystajacym z
opieki MOPS, MOPR lub w inny sposób mogącymi potwierdzić fakt zamieszkania w Białymstoku) i
prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe.”
Apel nasz uzasadniamy tym, że istnieją ludzie spełniajacy wszystkie wymogi przyznawania
Białostockiej Karty Dużej Rodziny oprócz zameldowania na terenie Białegostoku. Jednak osoby te
zamieszkują w mieście, płaca tu podatki, etc. Powiększenie zaś grona osób uprawnionych do
ubiegania się o BKDR pozwoli tym ludziom brać czynny udział w życiu społeczno kultularnym
miasta. Przyczyni się także do poprawy bytu materialnego tych osób oraz ich rodzin (tańsze bilety
BKM oraz innych usłog zwiazanych z BKDR), co odbije się pozytywnie na życiu gospodarczym
miasta. Decyzja ta pozytywnie wpłynie także na wizerunek Białegostoku.
Petycję naszą opieramy na przepisach prawa:
Art. 25 Kodeksu Cywilnego stanowi: „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w
której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”.

„Stałe zamieszkanie danej osoby w określonym miejscu nie powinno być oceniane wyłącznie według jej
zameldowania na pobyt stały, lecz na podstawie faktów świadczących o jej stałym przebywaniu w tej
miejscowości” - wyrok z 22 sierpnia 1996 r., SA/Gd 1956/95. Poza tym „brak zameldowania nie

pozbawia osoby stale zamieszkującej w gminie statusu członka wspólnoty gminnej” - wyrok NSA z 29
czerwca 1995 r., SA/Po 518/95. Zameldowanie na pobyt stały powinno być traktowane jedynie jako jeden
z dowodów wskazujących na przebywanie danej osoby na terenie gminy z zamiarem stałego pobytu.

Do tego Art 5 KC stanowi :
„Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym
przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie
uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.”
Art. 32. Konstytucji RP : „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”
Statut Miasta Białegostoku : „§ 1. Miasto Białystok zwane dalej Miastem jest wspólnotą samorządową
osób zamieszkałych na jego obszarze (...)”

Poza tym od od 1 stycznia 2016 roku ma być zniesiony obowiązek meldunkowy, więc Białystok
będzie już przygotowany na te zmiany.
„1 lipca 2011 roku weszła w życie ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli
i przedsiębiorców. Jak możemy wywnioskować już z samej nazwy, ma ona na celu ograniczenie
biurokracji i zmniejszenie liczby zezwoleń, rejestrów działalności regulowanej czy licencji.
Jedną z najważniejszych zmian, jaką przynosi wyżej powołana ustawa jest jednak zastąpienie
składania zaświadczeń, możliwością złożenia oświadczenia. Sprowadza się to do tego, że zarówno
zwykli obywatele jak i przedsiębiorcy będą mogli złożyć oświadczenie, zamiast udowadniać pewien
fakt dokumentami czy innymi zaświadczeniami.
Wprowadzone zmiany mają na celu nie tylko zmniejszenie wydatków związanych z wydawaniem
zaświadczeń, ale (i chyba przede wszystkim) skrócenie czasu załatwiania sprawy. Na czym te zmiany
będą polegać w praktyce?

Oświadczenie zamiast zaświadczenia
Po pierwsze, lista spraw, kiedy wymagane jest złożenie zaświadczenia zostaje skrócona o ok. 220
pozycji. Zostaną one zastąpione oświadczeniami osób zainteresowanych, które w większości
przypadków składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jednym słowem – nie trzeba
będzie składać dokumentów potwierdzających twierdzenia zawarte we wniosku, a wystarczy nasze
ustne zapewnienie. Należy brać pod uwagę fakt, że podanie nieprawdziwych informacji będzie mogło
wiązać się z karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności.
Żądanie zaświadczenia przez organ
Po drugie, organ administracji publicznej, który będzie załatwiał naszą sprawę, nie może żądać
zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenia faktów, jeśli:
1) znane są one organowi z urzędu,

2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:
a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych,
b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w
drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne,
c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu
osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).
Krótko mówiąc, jeżeli urzędnik posiada potrzebne informacje lub sam może uzupełnić brakujące dane,
nie powinien żądać od nas żadnego dokumentu potwierdzającego określone fakty.”[1]
Żródło:
[1]
http://www.infor.pl/prawo/gmina/abc-gminy/284842,Czy-do-zalatwienia-sprawy-w-urzedziewystarczy-oswiadczenie.html
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