
 

 

UCHWAŁA NR LII.370.2014 

RADY GMINY CHOJNÓW 

z dnia 30 września 2014 r. 

w sprawie ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6 k ust. 4ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012, poz. 391 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się dopłatę do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) nieruchomość zamieszkana jest przez rodzinę wielodzietną wychowującą troje i więcej dzieci w wieku  

do 25 roku życia uczące się lub studiujące i nie pracujące, 

2) odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

3) na dzień złożenia wniosku nie może być zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 

4) należy spełniać kryterium dochodowości, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 182 ze zm.) 

2. Dopłata, o której mowa w ust. 1, przysługuje na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku  

do 25 lat, uwzględnione w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. Dopłatę przyznaje się właścicielowi nieruchomości na jego wniosek, którego wzór stanowi załącznik  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się wysokość miesięcznej opłaty na każde uprawnione dziecko, o którym mowa 

w § 1 ust. 2 uchwały w wysokości 100 % należnej dopłaty. 

§ 3. Dopłaty przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca po dniu złożenia wniosku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

A. Pyrz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 października 2014 r.

Poz. 4311



Załącznik do Uchwały Nr LII.370.2014 

Rady Gminy Chojnów 

z dnia 30 września 2014 r. 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOPŁTY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

................................................ 

miejscowość i data 

............................... 

imię i nazwisko 

..................................... 

adres zamieszkania 

       Urząd Gminy Chojnów 

       ul. Fabryczna 1 

       59-225 Chojnów 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOPŁATY DLA WŁAŚCICIELI ZAMIESZKUJĄCYCH 

Wnoszę o przyznanie dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wykaz dzieci zamieszkujących nieruchomość: 

 LP  Imię  Nazwisko  Data urodzenia 

            

            

            

            

            

            

            

............................................................. 

podpis wnioskodawcy 
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