Projekt
z dnia 10 września 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień w opłatach za gospodarowanie odpadami.
Na podstawie art. 6k ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2013 r. poz 1399 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013, poz.594 z późń. zm.), Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w §2 ust.. 1 i 2 Uchwały nr
XXVII/147/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia oraz stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na
której zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty, rodziny wychowujące więcej niż 2 dzieci do
czasu ukończenia przez nie 19 roku życia. Z opłaty zwolnione jest trzecie i kolejne dziecko.
§ 2. 1. Zwolnienie określone w §1 jest dokonywane po złożeniu do Wójta Gminy Stanisławów następujących
dokumentów:
1) deklaracji (nowy płatnik) lub zmiany deklaracji wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z uwzględnieniem kwoty zwolnienia w wyliczonej stawce opłaty;
2) dokumentów lub informacji potwierdzających posiadanie uprawnień do uzyskania zwolnienia.
2. Zwolnienie obowiązuje od miesiąca, w którym złożono deklarację lub korektę deklaracji określoną
w § 2 ust. 1, pkt. 1 niniejszej uchwały.
3. Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Wójta Gminy Stanisławów o każdej
zmianie warunków mających wpływ na zakres otrzymanego zwolnienia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kopacz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Stanisławów
z dnia....................2014 r.
DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).
Składający deklarację:
Właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 1pkt. 4 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).
Termin składania deklaracji: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych albo 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05 – 304 Stanisławów

DEKLARACJE NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, WIELKIMI DRUKOWANYMI LITERAMI
WSZYSTKIE POLA ZA WYJĄTKIEM OZNACZONYCH GWIAZDKĄ SĄ OBOWIĄZKOWE
A.

MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
Organ właściwy do złożenia deklaracji
WÓJT GMINY STANISŁAWÓW
UL. Rynek 32, 05 – 304 STANISŁAWÓW
Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
- pierwsza deklaracja
- zmiana danych, w poprzednio złożonej deklaracji

B.

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
DANE WŁAŚCICIELA / WŁADAJĄCEGO
Nazwisko

Imię

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

PESEL

Nr lokalu

Nr telefonu*

ñ nieobowiązkowe
C.

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Nr działki zabudowanej

D.

ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji
zamieszkuje …............................osób, w tym liczba dzieci w rodzinie podlegających zwolnieniu
zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stanisławów …............

E.

RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW
Oświadczam, że zobowiązuję się do oddawania (zaznaczyć właściwy
kwadrat) :
- ODPADÓW SEGREGOWANYCH
□ szkło, plastik, papier, metal (nieograniczona ilość worków), odpady
bytowe ( 1 worek od 3 osób zamieszkujących nieruchomość)
- NIESEGREGOWANYCH ZMIESZANYCH ODPADÓW

Id: C4185AD1-2865-4740-B6F8-53D3C4F7263A. Projekt

Wysokość opłaty
od osoby
…....
…......
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KOMUNALNYCH (2 worki od trzech osób)
Posiadam przydomowy kompostownik odpadów ulegających
biodegradacji
w przypadku „TAK” proszę podać wielkość kompostownika w m
3.......................

TAK □
NIE □

· UWAGA! OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH JEST NIŻSZA)
F.

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

________________ x _________________ = ____________ zł/miesiąc
ilość osób
stawka opłaty
podlegających opłacie
za 1 osobę (zł)

________________ x 3 miesiące = ____________ zł/kwartał
zł/miesiąc

Stanisławów, dnia …................

….............................................................
(czytelny podpis osoby składającej deklarację)

Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U.
z 2012 r. Nr 391 z późn. zm.) DEKLARACJA STANOWI PODSTAW Ę DO WYSTAWIENIA TYTU Ł U
WYKONAWCZEGO.
Dane zawarte w deklaracji (w szczególno ś ci ilo ść osób zamieszkuj ą cych posesj ę) b ę d ą weryfikowane
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UZASADNIENIE
W ramach działań na rzecz rodzin wielodzietnych wójt gminy postanowił zastosować ulgi w opłatach za
odbiór odpadów komunalnych. Będzie to wzmocnienie kondycji bytowej rodzin wielodzietnych. Ulgi takiej
może udzielić rada gminy niniejszą uchwałą.

Id: C4185AD1-2865-4740-B6F8-53D3C4F7263A. Projekt

Strona 1

