Uchwała Nr XI-IV/35 3 l 2013
Rady Gminy Czarna
z dnia 26 sierpnia 2013 roku

w sPrawie ustanowienia dopłat do opłat Za gospodarowanie odpadami dla
właścicielinieruchomości położonychna terenie Gminy Czarna oraz określenia

kryteriów ptzyznawania tych dopłat
Na podstawie art. 18 ust' 2 pkt 15, art 40 Lrst. l r-lstaw,v 'z' dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2007 r., Nr 142, poz. 7591 z S-tr:)n- zrl.) oraz zrrt- 6 k ust. 4 ustawy z dnia 73
września 7996 r. o utrzymaniu czystości i porzą dkr-r lt' glrr ilrach (Dz. U. z' 2072 t., poz 39'I z późn. zm.),
Rada Gminy Czarna trchwala, co następuje:

s1.
1. Postanawia się ustanowić dopłaty dla właścicielillieruchomości połozonych na terenie
Gminy Czarna oraz określic kryteria Pr7yznawania t1,ch clopłat.
Ż. Dopłaty przysfugują właścicielomnieruchomosci spchiającyclr następujące kryteria:
1) jednoosobowe gospodarstwa domowe. - rozunric się przcz' to gospodarstwo prowadzone
Przezjedną osobę samodzielnie zajmującą lok.rl lub budynek,
2) właścicielnieruchomości zbiera odpady w sptlstib selcktywny,
3) dopłatę przyznaje się na wniosek właścicielanitlrtlc'homości, w którym oświadcza, że
prowadzi jednoosobowe gospoda rstwo d omowc',

s Ia

nt;rr' i ącV m

z,ałącznik do Uchwały.

s2.
1. Dopłaty równe są 50% miesięcznej starł,ki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, o której mowa w $ 2 ust 2 Uchwałv Nr XXXVII 1279lŻ072 Rady Gminy Czarna

z dnia

31 grudnia 2012 roku w sprawie nrc.ltlt11' ustalenia opłaty Za gosPodarowanie

odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty'

2. Dopłata podlega za|iczenju na PoCZet bicżącycl'r t'<lbowiązan z tyfufu opłat za
gospodarowanie odpadami.
3. Właścicielgospodarstwa jednoosobowego zobrlwiązany jest powiadomić Wójta Gminy

Czarna o wszelkich zmianach mających wpł1,1a' na przysłu*ujące prawo do dopłaty w
terminie 14 dni od wystąpienia zmian.IN przvpac'lku znri;rnv danyclr zawartych we wniosku
o dopłatę mających wpływ na przysfugujące pra!\'() cltl c1opłaty, prawo do dopłaty wy1asaza
miesiąc, w którym nastąpiĘ zmiany.
s3.

Wykonanie uchwaĘ powierza się Wójtowi Cmilrrl Czarna.

s4.
Traci moc Uchwała Nr XL/313/2013 Rady Cnlil'rv (]zarna z dnia 25 marca 2013 roktr w

sprawie ustanowienia dopłat dla właściciclinicruchomości położonych na terenie
Gminy Czarna oraz określeniakrytericiw przyznar.vania tych dopłat.
ss.

Uchwała wchodzi w życie po upływie l4 dlli tlcl clrria jei ogłoszenia w Dziennjku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego Z m(X]ą tlbtlwiązującą od 1 lipca 2013 r.

oo3

Załącznik do Uchwały Nr XLlV/353/20'l

3

Rady Gminy Czarna z dnia 26 sierpnia 2013r

WNlosEK o PRzYzNANlE DoPŁATY DLA WŁAśclctELA NlERUcHoMoŚcl
Dzień-Miesiąc-Rok

Podstawa prawna: I Ustawa z dnia 13 wześnia 1996r. o utzymaniu czystości i poządku w gminach (t.j. Dz'U. z20'l2r', poz. 391 zpóżn.

Składający:

I zm.)

I Formulaz pŻeznac.zony jest dla właścicielinieruchomości' zamieszkałych, o których mowa w ań. 6c ust. 1 wyżej

l oowołanei ustawv.
A. MlEJscE SKŁADANIA WNlosKU

1. Nazwa iadres siedziby organu, do ktÓrego nalezy złoŻyc wniosek

WOJT GMTNY CZARNA, ut. Dworcowa 6, gg-215 Czarna
B. DANE IDENTYFIKAGYJNE sKŁADAJĄcEGo WNlosEK
2. Nazwisko

3. lmię

4. Adres

5. Numer telefonu

c. DANE DowczĄcE NlERUcHoMoscl NA KToREJ PRoWADzoNE JEST JEDNoosoBoWE
GOSPODARSTWO DOMOWE

6.

Ulica

9. MiejscowoŚĆ

7. Nr domu

8. Nr geodezyjny działki (pole

10. Kod pocztowy

11. Poczta

nieobowiązkowe)

D. DANE IDENTYFIKACYJNE osoBY PRoWADZĄGEJ JEDNoosoBoWE GosPoDARsTWo DoMoWE

(wypełnió w przypadku gdy właścicielnieruchomościnie jest osobą prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo
domowe)
13. lmię

Zgodnie z Uchwałą Nr )fiXVll/27912012 Rady Gminy Czarna z dnia 3'l grudnia 2012 roku w sprawie metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, miesięczna stawka za odbiór odpadów
komunaInych wvnosi 18 złotych od iednego gospodarstwa domoweqo.
Dopłata dla właścicielinieruchomości na której prowadzone jest jednoosobowe gospodarstwo domowe wynosi
9 złotvch zakażdv miesiac ti. 50% w/w stawki.

Kwota należnościdla właŚciciela nieruchomoŚci na ktorej prowadzone jest gospodarstwo jednoosobowe wvnosi
9 złotvch za każdv miesiac.
1(1)
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