UCHWAŁA NR XLV/501/18
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/236/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), Rada Miejska
w Trzebnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia sie treść Załącznika nr 1 do uchwały Nr XXII/236/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia
30 listopada 2016 roku w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne,
będącego wzorem "Zgłoszenia obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
w sposób selektywny w gminie Trzebnica" w ten sposób, że Załącznik ten otrzymuje brzmienie jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
Mateusz Stanisz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/501/18
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 14 września 2018 roku

ZGŁOSZENIE OBNIŻENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZBIERANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY W GMINIE TRZEBNICA

Podstawa prawna

UCHWAŁA Nr XLV/501/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 14 września 2018 r.
Art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)

Składający

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne,
o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze
zm.).

Miejsce złożenia
deklaracji

Urząd Miejski w Trzebnicy
pl. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

A. DANE WNIOSKODAWCY

1. Nazwisko
2. Pierwsze imię, drugie imię

3. Numer PESEL

4. Nr telefonu

5. Adres e-mail

6. PODSTAWA DO OBNIŻENIA OPŁATY

 Karta Dużej Rodziny

 spełnianie warunku z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

B. DANE DOTYCZĄCE RODZINY
B.1. ADRES ZAMIESZKANIA RODZINY

6. Gmina

7. Ulica

8. Nr domu

10. Miejscowość

11. Kod pocztowy

12. Poczta

9. Nr lokalu

B.2. LICZBA OSÓB W RODZINIE

13. Liczba osób zamieszkałych na nieruchomości
(liczba zgodna z ilością osób zadeklarowanych w złożonej deklaracji)

14. Liczba osób w rodzinie objętej zniżką
C. WYLICZENIE OBNIŻONEJ OPŁATY
15. Opłata dla całej rodziny objętej
zniżką obliczona wg stawki zgodnie z
deklaracją

16. Liczba osób w
rodzinie objętej zniżką
zgodnie z pkt. 14

17. Stawka opłaty zgodnie
z deklaracją (14 zł/m-c od
osoby)

18. Wysokość miesięcznej
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

19. Kwota obniżenia opłaty (30% x poz. 18):
20. Opłata miesięczna, którą wnosi właściciel nieruchomości (poz. 18 – poz. 19)

………………….

D. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH DO NINIEJSZEGO WNIOSKU (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 21. brak załącznika

 22. …. załączników
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 23. dokumenty wymienione w ustawie z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w art. 10 pkt. 4
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E. OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że:
– powyższe dane są prawdziwe,
– jestem umocowany/umocowana do złożenia wniosku o przyznanie zniżki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny w gminie Trzebnica.
 Potwierdzam dane zawarte w
oświadczeniu powyżej

………………………
(miejscowość, data)

………………………
(czytelny podpis składającego wniosek)

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK

……………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………

(czytelny podpis składającego wniosek)

G. ADNOTACJE URZĘDU GMINY

24. Uwagi organu:
Data przyjęcia wniosku

Podpis przyjmującego formularz

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU:
1. Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, do których ma zastosowanie art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.). Przez właścicieli rozumie się
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
2. W przypadku rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017
r., poz. 1832), które nie posiadają Karty Dużej Rodziny należy wypełnić i dostarczyć wszystkie dokumenty wymienione w ustawie
w art. 10 pkt. 4.
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UZASADNIENIE
W związku ze zmianami dotyczącymi ochrony danych osobowych (wejścia w życie przepisów
ogólnego rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych (RODO)) zaistniała potrzeba dostosowania
obecnie obowiązującego zgłoszenia do obowiązujących przepisów.
W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały uważam za uzasadnione.
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