
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/289/2013 

RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

z dnia 21 października 2013 roku 

w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bukowina 
Tatrzańska, zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz określenia kryteriów przyznawania tych dopłat 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 

Dz.U. 2013 r., poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 6 k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

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

§ 1. 1. Ustala się dopłaty dla właściciela nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Bukowina 

Tatrzańska, zobowiązanego do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie której 

zamieszkuje:  

1) Osoba pobierająca zasiłek stały,  

2) Osoba uprawniona do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym 

dzieckiem,  

3) Rodzina wielodzietna korzystająca z pomocy społecznej (przez rodzinę wielodzietną rozumie się co 

najmniej 4 osoby w wieku do 18 lat lub w wieku do 25 lat uczące się lub studiujące lub powyżej 18 lub 

25 lat jeżeli pobiera rentę socjalną).  

4) Emeryt lub rencista, który:  

a) Nie osiąga dochodów z innych źródeł niż emerytura czy renta i jego dochód nie przekracza kwoty 800 zł.  

b) Prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe 

2. O dopłatę mogą ubiegać się osoby fizyczne, które złożyły deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu zamieszkania na terenie gminy Bukowina Tatrzańska 

i zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów.  

3. Osoba ubiegająca się o dopłatę na dzień składania wniosku nie może posiadać zaległości z tytułu opłaty 

za gospodarowanie odpadami. 

§ 2. Wysokość dopłaty dla właściciela nieruchomości:  

1) O którym mowa w § 1 pkt 1, wynosi kwotę stanowiącą 90% opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ustaloną na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska  

Nr XXIX/210/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

2) O którym mowa w § 1 pkt 2 wynosi kwotę stanowiącą 50% opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ustanowionymi na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska  
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Nr XXIX/210/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

3) O którym mowa w § 1 pkt 3, wynosi:  

a) Jeżeli dochód miesięczny ustalony zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu prawa do 

zasiłku rodzinnego, na członka rodziny nie przekracza kwoty określonej w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej – kwotę stanowiącą 50% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie 

odrębnej uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Nr XXIX/210/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

b) Jeżeli dochód miesięczny ustalony zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu prawa do 

zasiłku rodzinnego, na członka rodziny przekracza kwotę określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów 

w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

– kwotę stanowiącą 30% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie odrębnej 

uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Nr XXIX/210/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4) W przypadku zbiegu prawa do kilku dopłat przyjmuje się wysokość dopłaty korzystniejszą dla strony. 

§ 3. 1. Dopłatę właścicielowi nieruchomości przyznaje się na okres od 1 grudnia do końca grudnia 2013 r., 

zaś w latach następnych na każdy kolejny rok kalendarzowy, nie dłuższy jednak niż na okres uprawniający do 

przyznania dopłaty.  

2. Wniosek o dopłatę wraz załącznikami potwierdzającymi prawo do ubiegania się o dopłatę składany jest 

do Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska na formularzu W-D, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Dopłatę na wniosek właściciela nieruchomości przyznaje Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska. 

4. O wszelkich zmianach mających wpływ na przysługujące prawo lub jego wygaśnięcie do dopłaty, 

właściciel nieruchomości obowiązany jest powiadomić Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska w terminie 14 dni 

od daty wystąpienia zmiany.  

5. W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku o dopłatę lub wygaśnięcia któregokolwiek 

z warunków niezbędnych do spełnienia, o których mowa w ust. 1, prawo do dopłaty wygasa z końcem 

miesiąca, w którym nastąpiły zmiany.  

6. Dopłata pochodzić będzie z budżetu Gminy Bukowina Tatrzańska. 

7. Przyznana dopłata podlega zarachowaniu na poczet wymaganej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Władysław Piszczek

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 6957



Załącznik 
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Rady Gminy Bukowina Tatrzańska 
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