
UCHWAŁA NR XIII/76/15
RADY GMINY GILOWICE

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515) 
oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U.2013.1399) Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których 
dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa 
w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182, ze zm.).

2. Właścicielom nieruchomości, o których mowa w ust. 1 przysługuje zwolnienie w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 zł na miesiąc na mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość.

3. Wniosek o zwolnienie w części z opłaty składany jest do Wójta Gminy Gilowice wg wzoru, 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

4. O wszelkich zmianach warunków mających wpływ na zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, uprawniony do jej otrzymania obowiązany jest powiadomić Wójta Gminy Gilowice 
w terminie 14 dni od daty wystąpienia zmiany.

5. W przypadku osiągnięcia dochodu wyższego niż dochód uprawniający do świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej prawo do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wygasa z końcem miesiąca, w którym nastąpiły zmiany.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ireneusz Jędrysek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 grudnia 2015 r.

Poz. 6983
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Zał�cznik Nr 1 do Uchwały Rady 

           Gminy Gilowice Nr XIII/76/2015 
           z dnia 30 listopada 2015r. 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁASCICIEL NIERUCHOMO�CI KOMPUTEROWO LUB R�CZNIE, DU�YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 

CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

WNIOSEK O ZWOLNIENIE W CZ��CI Z OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

     1. Dzie�-Miesi�c-Rok 

              -            -                

Podstawa prawna:                   Ustawa z 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach (tekst jednolity: 

                                                   Dz.U. z 2015 r., poz. 87 ze zm.) oraz Uchwała Rady Gminy Gilowice Nr….z dnia…. w 

                                                   sprawie zwolnienia w cz��ci z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

                                                   wła�cicieli    nieruchomo�ci, na których zamieszkuj� mieszka�cy. 

Składaj�cy:                               Wła�ciciel nieruchomo�ci, na której zamieszkuj� mieszka�cy, w cz��ci dotycz�cej  

                                                    gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do �wiadcze�
                                                    pieni��nych z pomocy społecznej. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU 

1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego nale�y zło�y	 wniosek: 

Wójt Gminy Gilowice 

ul. Krakowska 40   

34-322 Gilowice  

B. DANE SKŁADAJ�CEGO WNIOSEK
2. Nazwisko i imi�

3. Data urodzenia 4. Numer PESEL 

ADRES ZAMIESZKANIA 

5. Kraj 6.Województwo  7. Powiat 

8. Gmina  9. Ulica 10. nr domu 

11. nr lokalu 

12. Miejscowo�	 13. Kod pocztowy 14. Poczta 

15. Numer telefonu
1

16. Adres e-mail
1

C. DANE DOTYCZ�CE NIERUCHOMO�CI adres nieruchomo�ci gdzie powstaj� odpady komunalne
17. Ulica 18. Nr domu 19. Miejscowo�	
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D. SYTUACJA MATERIALNA 
1. Struktura rodziny – nale�y wymieni� wszystkie osoby pozostaj�ce we wspólnym gospodarstwie domowym oraz poda� ich dochody  

Imi� i nazwisko Wiek 

Stopie� pokrewie�stwa 

w stosunku do 

wnioskodawcy 

Miesi�czna (lun 	rednia 

miesi�czna) wysoko	�
dochodu netto 


ródło dochodu (np. ze 

stosunku pracy, z 

działalno	ci gospodarczej, 

z gospodarstwa rolnego, 

emerytura/renta itp.) 
Wnioskodawca: 

Pozostałe osoby: 

Zał�czniki: 

  - dokumenty potwierdzaj�ce fakt uzyskiwania dochodów wszystkich osób pozostaj�cych we wspólnym gospodarstwie domowym (np. 

za�wiadczenie o dochodach netto z zakładu pracy z miesi�ca poprzedzaj�cego zło�enie wniosku, odcinek renty lub emerytury z miesi�ca 

poprzedzaj�cego zło�enie wniosku, za�wiadczenie z Powiatowego Urz�du Pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny i pobieranym (lub 

nie) zasiłku; 

  - za�wiadczenie b�d
 decyzja podatkowa o liczbie ha przeliczeniowych (dotyczy rodzin utrzymuj�cych si� z gospodarstwa rolnego) 

lub w zast�pstwie za ww dokumenty za�wiadczenie z Gminnego O�rodka Pomocy Społecznej o uprawnieniu wnioskodawcy do 

�wiadcze� pieni��nych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

(Dz.U. 2013.182 ze zm). 
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E. PODPIS OSOBY SKŁADAJ�CEJ WNIOSEK 

O�WIADCZENIE 
Składaj�c niniejszy wniosek o	wiadczam, �e znane mi s� przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialno	ci za podanie 

danych niezgodnych z rzeczywisto	ci�, a w szczególno	ci przepis art. 56 tego Kodeksu, który brzmi, jak nast�puje:  

Art. 56. § 1. Podatnik, który składaj�c organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklaracj� lub 

o�wiadczenie, podaje nieprawd� lub zataja prawd� albo nie dopełnia obowi�zku zawiadomienia o zmianie obj�tych nimi danych, przez 

co nara�a podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolno�ci, albo obu tym 

karom ł�cznie.  

§ 2. Je�eli kwota podatku nara�onego na uszczuplenie jest małej warto�ci, sprawca czynu zabronionego okre�lonego w 1 podlega karze 

grzywny do 720 stawek dziennych.  

§ 3. Je�eli kwota podatku nara�onego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego okre�lonego w § 

1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.  

§ 4. Karze okre�lonej w § 3 podlega tak�e ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w 

terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub o�wiadczenia.��

20. Data i miejsce wypełnienia wniosku 21. Czytelny podpis osoby składaj�cej wniosek 

F . ADNOTACJE ORGANU 
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