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UCHWAŁA NR II/12/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO "CZYSTE
ŚRODOWISKO" W OSTRÓDZIE
z dnia 1 kwietnia 2015 r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j.: Dz.
U. z 2013, poz. 594, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz.645 i poz.1318; Dz. U z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072)
w związku z art. 6 k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 1593; Dz. U. z 2015 r. poz. 87) Zgromadzenie
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie uchwala, co
następuje:
§ 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód
nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa
w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.)
w ten sposób, że właściciel nieruchomości wnosi miesięcznie część opłaty w wysokości 50% miesięcznej
stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi za czwartą i każdą kolejną osobę zamieszkującą
nieruchomość na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego " Czyste
Środowisko" z siedzibą w Ostródzie
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko- Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015r.
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu
Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko"
Józef Blank

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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Załącznik do Uchwały Nr II/12/2015
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego
"Czyste Środowisko" w Ostródzie
z dnia 1 kwietnia 2015 r.
Ostróda, dn. .....................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
(imię i nazwisko, adres)
Nr telefonu: .............................................................
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisana/y, oświadczam, że:
prowadzę gospodarstwo domowe, w którym dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej, (o której mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.)) i wynosi:
…………… zł na osobę w gospodarstwie domowym (dot. wszystkich osób faktycznie zamieszkujących
pod adresem i w gospodarstwie domowym wykazanym w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi).
Liczba osób w gospodarstwie domowym (wykazanym
gospodarowanie odpadami komunalnymi) ............…………….

w deklaracji

o wysokości

opłaty

za

Na potwierdzenie powyższego dochodu dołączono (np. zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy,
decyzja-renta/emerytura, inne) :
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że na dzień złożenia deklaracji, wyżej podane dane są zgodne z prawdą i stanem
faktycznym.
.…………………………………………….
(czytelny podpis składającego oświadczenie)
Pouczenie:
1. Ilekroć mowa o gospodarstwie domowym – rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione
i niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie, przy
czym jeden punkt adresowy (mieszkanie) to jedno gospodarstwo domowe;
2. Złożenie oświadczenia budzącego wątpliwości co do rzetelności i prawdziwości danych w nim
zawartych będzie skutkowało wszczęciem postępowania podatkowego i wydaniem przez Zarząd decyzji
określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6o ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), a także pociągnięciem do odpowiedzialności skarbowej
(art. 54 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy).
3. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kryteria dochodowe wynoszą:
a) dla osoby w gospodarstwie domowym 456 zł.

