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UCHWAŁA NR XXIV/239/2020
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH
z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
Na podstawie art. 6k ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713, 1378), Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny wielodzietne,
o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 2020 poz. 1348).
2. Częściowe zwolnienie, o którym w mowa w ust. 1 wynosi 5,00 zł miesięcznie za każdego członka
rodziny wielodzietnej zamieszkującego nieruchomość.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje, jeżeli członkowie rodziny wielodzietnej złożyli lub
zostali ujęci w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zamieszkują na
danej nieruchomości.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. Rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę wielodzietną w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 2020 poz. 1348);
2. Karcie Dużej Rodziny - należy przez to rozumieć dokument identyfikujący członka rodziny
wielodzietnej wydany na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.
poz. 2020 poz. 1348);
3. Właścicielu nieruchomości - rozumie się przez to właściciela nieruchomości w rozumieniu
art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1439).
§ 3. W celu uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 1 należy:
1. przedłożyć Burmistrzowi Polic oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały;
2. złożyć Burmistrzowi Polic deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklaracja składana jest przez właściciela nieruchomości;
3. w przypadku ukończenia przez dziecko 18 roku życia, do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1,
załączyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole średniej lub wyższej;
4. załączyć dokumenty potwierdzające dane zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, dotyczące
osób uprawnionych do uzyskania zwolnienia (np. kopia Karty Dużej Rodziny, kopia aktu urodzenia dziecka).
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5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1-4 należy złożyć do 15-go dnia miesiąca. Zwolnienie, o którym
mowa w § 1, przysługiwać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały złożone
kompletne dokumenty.
§ 4. 1.
O wszelkich zmianach mających wpływ na prawo uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 1,
Strona jest obowiązana pisemnie powiadomić o tym Burmistrza Polic w terminie do 10-go dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana poprzez złożenie odpowiednich dokumentów, o których
mowa w § 3 ust. 1-4.
2. W przypadku przedłożenia niekompletnych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1-4 Burmistrz
Polic, przed udzieleniem zwolnienia, może zobowiązać do ich uzupełnienia.
3. W przypadku zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskutek
wygaśnięcia któregoś z warunków określonych w § 3 ust. 1-4, prawo do częściowego zwolnienia przysługujące
rodzinie wielodzietnej wygasa z końcem miesiąca, w którym nastąpiła zmiana
§ 5. Z dniem 31 grudnia 2020 r. traci moc uchwała Nr XVI/155/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia
23 lutego 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku
Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Urzędowym

Przewodniczący Rady
Grzegorz Ufniarz

Województwa
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Załącznik
do uchwały nr XXIV/239/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27 października 2020 r.

OŚWIADCZENIE DLA RODZINY WIELODZIETNEJ
Podstawa prawna § 3 ust. 1 uchwały nr XXIV/239/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27.10.2020 r. w sprawie
częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

MIEJSCE SKŁADANIA OŚWIADCZENIA
Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA (zaznaczyć odpowiedni kwadrat)




pierwsze oświadczenie

korekta danych zawartych w oświadczeniu

B. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI
Adres nieruchomości i zarządca nieruchomości

C. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE (rodzic)
Nazwisko

Imię

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres nieruchomości podany w części B)

Telefon kontaktowy (fakultatywnie)

Adres e-mail (fakultatywnie)

D. LICZBA
CZŁONKÓW
RODZINY
WIELODZIETNEJ/RODZIN
WIELODZIETNYCH,
O KTÓREJ/KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 5 GRUDNIA 2014 ROKU O KARCIE DUŻEJ
RODZINY (DZ. U. Z 2020 R., POZ. 1348) ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ
1) Rodzic(e) - .………………………
2) Dzieci

- …….…………………

E. OŚWIADCZENIE I CZYTELNY PODPIS RODZICÓW
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781, ze zm.)
wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym oświadczeniu na potrzeby uzyskania
zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

……………………………………………………………………………
Data i miejsce wypełnienia oświadczenia

F. ADNOTACJE URZĘDOWE

..………………………………… ……………………………………..
Czytelne podpisy rodziców
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………………………………………………………

Data

Podpis osoby przyjmującej wniosek

Klauzula informacyjna
Obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Policach od dnia 25 maja 2018 roku w związku z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26
kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Polic
72-010 Police,
ul. Stefana Batorego 3
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl, tel. 91 4311825
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Gminę Police na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, np. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o strażach gminnych, ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz innych ustaw.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym, jednostkom i innym podmiotom uczestniczącym
w realizowaniu zadań gminy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku po
ustaniu celu przetwarzania.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania
danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie
wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

