
 

UCHWAŁA NR XIV/95/16 

RADY GMINY MILEJÓW 

z dnia  7 kwietnia 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6k ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) - Rada Gminy Milejów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIII/80/15 Rady Gminy Milejów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 poz. 367) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Na potwierdzenie prawa do zwolnienia z opłaty, właściciel nieruchomości dołącza do składanej dekla-

racji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosowne oświadczenie stanowiące 

załącznik do niniejszej uchwały oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu.”; 

2) Załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Wirski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poz. 1647



Załącznik do uchwały nr XIV/95/16 

                     Rady Gminy Milejów  

                z dnia 07 kwietnia 2016 r. 

 

Milejów, dn. …………………….… 

………………………………….. 

 

………………………………….. 

 

………………………………….. 
                (imię, nazwisko, adres) 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że: 

 

Prowadzę gospodarstwo domowe, w którym 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 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poź. 163 z póź. zm.) i wynosi: 

 

…………..  zł dla osoby samotnie gospodarującej (dot. osoby samotnie zamieszkującej pod   

                         adresem i w gospodarstwie domowym wykazanym w deklaracji o wysokości    

                         opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). 

  

…………..  zł na osobę w gospodarstwie domowym (dot. wszystkich osób faktycznie   

                         zamieszkujących pod adresem i w gospodarstwie domowym wykazanym w    

                         deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). 

 

Gospodarstwo domowe wykazane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składa się z …………..osób.  

Na potwierdzenie powyższego dochodu dołączono: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że na dzień złożenia deklaracji, wyżej podane dane są zgodne z prawdą i stanem 

faktycznym. 

 

 

…………………………………………….. 
                                                                                                                                              (czytelny podpis) 
Pouczenie: 

1. Ilekroć jest mowa o gospodarstwie domowym, rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub 

niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu i utrzymujące się wspólnie. 
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