
UCHWAŁA NR LI/457/2018
RADY MIASTA USTKA

z dnia 30 sierpnia 2018 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, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                            
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 6k ust. 4 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 
r. poz. 1454) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się wczęści zopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, wczęści dotyczącej gospodarstw domowych, wktórych dochód 
nieprzekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych zpomocy społecznej, októrej mowa w art. 8 ust. 
1 lub 2 ustawy zdnia 12marca 2004r. opomocy społecznej, lub rodziny wielodzietne, októrych mowa wustawie 
zdnia 5grudnia 2014r. oKarcie Dużej Rodziny. 

2. Zwolnienie częściowe, o którym mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 50% opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny.

§ 2. Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób 
selektywny przysługuje właścicielom nieruchomości spełniającym łącznie następujące kryteria:

1) są właścicielami nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wczęści dotyczącej gospodarstw 
domowych, wktórych dochód nieprzekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych zpomocy 
społecznej, októrej mowa w art. 8 ust. 1 lub 2  ustawy  zdnia 12marca 2004r. opomocy społecznej, lub 
rodziny wielodzietne, októrych mowa wustawie zdnia 5grudnia 2014r. oKarcie Dużej Rodziny,

2) złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zostali ujęci w 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej przez właściciela danej 
nieruchomości,

3) zobowiązali się do zbiórki odpadów w sposób selektywny.

§ 3. Częściowe zwolnienie przysługuje w danym roku, licząc od miesiąca następnego od daty złożenia 
przez właściciela nieruchomości deklaracji wraz z załącznikami potwierdzającymi prawo do uzyskania 
częściowego zwolnienia.

§ 4. Dla uzyskania zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w 
sposób selektywny w kolejnym roku niezbędne jest ponowne złożenie deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikami potwierdzającymi prawo do uzyskania 
częściowego zwolnienia.
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§ 5. W przypadku zmiany danych mających wpływ na przyznanie prawa do częściowego zwolnienia   z 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany w terminie 14 
dni od zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ustka.

§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego                       i 
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Ustka

Grzegorz Koski
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