
UCHWAŁA NR XXI/191/16
RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU

z dnia 5 września 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446.), oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada Miejska w Błoniu uchwala co 
następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Błonie, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie 
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 785.).

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w wysokości 20% miesięcznych kosztów odbioru 
odpadów komunalnych.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje, jeżeli członkowie rodziny wielodzietnej ujęci zostali w 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielowi 
nieruchomości na wniosek, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 
1 ust. 1, właściciel nieruchomości jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Burmistrza Błonia o tym fakcie, 
składając korektę wniosku o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 
powiadomić pisemnie Burmistrza Błonia o zaprzestaniu spełniania warunków niezbędnych do zwolnienia.

3. W przypadku przedłożenia przez wnioskodawcę niekompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, 
organ oceniający wniosek przed rozpatrzeniem, może zobowiązać wnioskodawcę do jego uzupełnienia o 
niezbędne informacje.

4. Nieuzupełnienie wniosku w określonym przez organ terminie, spowoduje pozostawienie wniosku bez 
rozpatrzenia.

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym został złożony 
kompletny wniosek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego

 

Przewodniczący Rady

Tomasz Wiśniewski
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WNIOSEK 
O ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY

Podstawa prawna : § 1 ust. 2   Uchwały Nr ………. Rady Miejskiej w Błoniu z dnia …….w 
sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

1. Miejsce składania 

Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6,
05-870 Błonie

2. Okoliczności powodujące złożenie wniosku ( zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. Pierwszy wniosek 

□
2. Korekta danych zawartych we wniosku 

□
3. Dane składającego wniosek 

1. Nazwisko

………………………………………………….

2. Imię

………………………………………………….

3. PESEL

………………………………………………………………………………………………………..

4. Adres do korespondencji:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

5.Numer telefonu:

..........…………………………………………...

6. Adres e-mail:

…………………………………………………..

Załącznik do Uchwały Nr XXI/191/16

Rady Miejskiej w Błoniu

z dnia 5 września 2016 r.
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4. Dane dotyczące nieruchomości (gdzie powstają odpady komunalne)

1. Adres nieruchomości:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

5. Liczba członków Rodziny Wielodzietnej/Rodzin Wielodzietnych o której/których 
mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2016 
poz. 785.) zamieszkujących nieruchomość (imię i nazwisko, numer Karty Dużej 
Rodziny)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

6. Podpis osoby składającej wniosek.

1. Data i miejsce wypełnienia wniosku 

…………………………………………………..

2. Podpis osoby składającej wniosek 

………………………………………………….

 
Pouczenie:

1. Obniżenie  kosztów  odbioru  odpadów komunalnych  przez  udzielenie  rabatu,  w  wysokości  20  %
miesięcznych kosztów, dla Rodziny Wielodzietnej z godnie z Uchwałą ………………... Rady Miejskiej
w Błoniu  z dnia ……………… przysługuje po spełnieniu zapisów § 1 i 2.

2. Składając niniejszy wniosek oświadczam, że znane mi są przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r.
Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U.2013.186 z późn. zm.)  o odpowiedzialności za podanie danych
niezgodnych z rzeczywistością, a w szczególności przepisów art. 56 tego Kodeksu. 
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