
UCHWAŁA NR XXXIX/287/2014
RADY MIASTA ŁASKARZEW

z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. nr 
142, poz. 1591 z póżn. zmianami ) oraz art. 6K ust 4 ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. Z 2012 r., poz 391 z póżn. zm. ) Rada Miasta Łaskarzew 
uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta 
Łaskarzew określonej Uchwałą Nr XXVI\177\2012 z dn 12.12.2012 r. Rady Miasta Łaskarzew powstającymi 
na nieruchomościach zamieszkałych na stałe przez rodziny wielodzietne wychowujące więcej niż 3 dzieci, 
które nie ukończyły 18 roku życia, lub które pobierają naukę, nie dłużej jednak niż do 26 roku życia. 
Zwolnieniu z opłaty podlega czwarte i kolejne dziecko.

§ 2. Zwolnienia dokonuje się na podstawie złożonego wniosku o zwolnieniu z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi . Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaskarzew

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Województwa 
Mazowieckiego z mocą obowiązująca od dnia 1 lipca 2014 roku.

 

 Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pałyska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r.

Poz. 4224



     
        Załącznik  do Uchwały Nr XXXIX/287/2014 
        Rady Miasta Łaskarzew  

z dnia 14 marca 2014 roku 

 

 

        Łaskarzew dn ……..….................. 
 

 

….............................................. 
imię i nazwisko właściciela nieruchomości 

 

…............................................. 
                      adres 

 

       DO BURMISTRZA MIASTA 

           ŁASKARZEW 

 

 
     WNIOSEK 

   
 Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXXIX/287/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 marca 

2014 roku, w sprawie zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zwracam się z prośbą o zwolnienie z w\w opłaty …....... dzieci. Jednocześnie 

informuje, że wychowuje: 

…............dzieci do 18 roku życia 

…............dzieci do 26 roku życia które pobierają naukę. 

 

1.  …..................................................................................            
                    imię dziecka i data urodzenia 

2. …................................................................................... 

 

3. …................................................................................... 

 

4. ….................................................................................... 

 

5. ….................................................................................... 

 

6. ….................................................................................... 

 

7. ….................................................................................... 

 

 

 

…......................................................... 
                  podpis właściciela nieruchomości 
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