
UCHWAŁA NR VIII/67/2015
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych na terenie miasta Dębicy przyznającemu 
uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 16 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594), oraz art. 27 ustawy z dnia 23 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) Rada Miejska w Dębicy uchwala,  co następuje:

§ 1. Z myślą o wsparciu rodzin wielodzietnych ustanawia się dopłatę do opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości 100% do trzeciego i każdego następnego dziecka zamieszkującego nieruchomość, dla 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Dębica, po spełnieniu warunków 
określonych w niniejszej uchwale

§ 2. 1. Dopłata do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1, przysługuje 
właścicielom nieruchomości, spełniającym łącznie następujące kryteria:

1) posiadają Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1863);

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 (właściciel nieruchomości-rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 
a także inne podmioty władające nieruchomością);

3) nie posiadają zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2. Dopłatę przyznaje się na pisemny wniosek właściciela nieruchomości zobowiązanego do złożenia deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dopłata przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek o dopłatę, o którym mowa 
w § 2 ust. 3.

2. Przyznana dopłata podlega zaliczeniu na poczet wymagalnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

3. Dopłatę przyznaje się na czas określony we wniosku, z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 6.

4. O wszelkich zmianach mających wpływ na przysługujące prawo lub jego wygaśnięcie                             do 
dopłaty, właściciel nieruchomości obowiązany jest powiadomić pisemnie Burmistrza Miasta Dębica w terminie do 
5 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 § 2 prawo do dopłaty wygasa z końcem miesiąca, w którym 
nastąpiły zmiany.

6. W przypadku  dzieci w wieku powyżej 18 roku życia dopłatę przyznaje się do 31 marca za pierwszy semestr 
nauki i do 30 września za drugi semestr nauki, po przedłożeniu zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej 
o kontynuacji nauki i o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

§ 4. Dopłata pochodzić będzie z budżetu Gminy Miasta Dębica.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Dębicy

Szczepan Mroczek
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/67/2015

Rady Miejskiej w Dębicy

z dnia 18 czerwca 2015 r.

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

Imię Nazwisko/Nazwa

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

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

Adres zamieszkania/Siedziba

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

telefon kontaktowy (nieobowiązkowo)

WNIOSEK O DOPŁATĘ DO OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Adres nieruchomości, na której powstają odpady:

Dębica, ul. …............................................................ nr domu ….................... nr lokalu …............................

2. Zgodnie ze złożona deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady  są 
odbierane w sposób selektywny: - TAK,               -  NIE (zaznaczyć właściwe).

3. Wyliczenie wysokości dopłaty (dopłata przysługuje na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie 
zamieszkującej nieruchomość).

Imię i nazwisko Numer Karty Dużej 
Rodziny

Data ważności Karty 
Dużej Rodziny

Wpisać wysokość miesięcznej 
dopłaty „7,50zł” lub „9,00zł”,(w 
przypadku 1 i 2 dziecka, a także 

rodziców wpisać „nie przysługuje”)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1
12
13

4. Potwierdzenie ilości osób zamieszkujących nieruchomość/lokal mieszkalny (dotyczy rodzin wielodzietnych 
zamieszkujących budynek wielolokalowy).

Potwierdzam, że nieruchomość położoną w Dębicy przy ul. …........................................................................

nr ….................... zamieszkuje …......... osób, w przedmiotowym lokalu mieszkalnym  nr ….....  - …....... 
osób. Wszystkie osoby zostały ujęte w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
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Powyższe dane są zgodne z prawdą, ponadto zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich 
zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku.

Załączniki do wniosku:

W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o kontynuacji nauki 
i o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

- TAK,               -  NIE,            - NIE DOTYCZY       (zaznaczyć właściwe).

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

(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

POUCZENIE

O wszelkich zmianach mających wpływ na przysługujące prawo lub jego wygaśnięcie do dopłaty, 
właściciel nieruchomości obowiązany jest powiadomić pisemnie Burmistrza Miasta Dębica w terminie  do 5 
dni od daty wystąpienia zmiany. W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku o dopłatę  prawo do 
dopłaty wygasa z końcem miesiąca, w którym nastąpiły zmiany.

1. Potwierdzenie o braku zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na dzień złożenia wniosku stwierdza się  brak zaległości / zaległość w kwocie …................................... zł.

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

data, pieczęć i podpis pracownika Wydziału Podatków i Opłat Urzędu 
Miejskiego

2. Dopłatę do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie danych z wniosku przyznaje             
się  do dnia:

….........  - ….......... - …............. r. w wysokości: …................................ zł.

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

data, pieczęć i podpis pracownika Biura Gospodarowania Odpadów Urzędu Miejskiego
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