DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 22 kwietnia 2015 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys

Poz. 3813

Data: 2015-04-22 12:24:11

UCHWAŁA NR IV/14/2015
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
z dnia 10 marca 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6k ust. 1 - 4 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz.1399 i poz.1593, z 2015r. poz.87 i 122)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) po
przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mówi się o osobie zamieszkującej daną nieruchomość, rozumie się przez
to, osobę fizyczną mającą na terenie miasta miejsce zamieszkania w rozumieniu przyjętym w art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań
(Dz. Urz. UE L z 2008r., poz. 218, s. 14) tj. miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na
odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami
u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.
§ 2. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości na, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty
ustalonej w § 3 niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzonymi na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 9,00 zł za każdą osobę zamieszkującą na danej
nieruchomości miesięcznie, z zastrzeżeniem § 4.
§ 4. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne
nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 18,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą na danej nieruchomości.
§ 5. 1. Ustala się zniżkę w opłacie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w wysokości
50% opłaty określonej w § 3 niniejszej uchwały dla nieruchomości zamieszkanych przez mieszkańców uprawnionych do korzystania z Programu „Sokołowska Rodzina 3+” przyjętym przez Radę Miejską uchwałą
nr XXI/143/2013 z dnia 21 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Programu „Sokołowska Rodzina 3+”.
2. W celu skorzystania ze zniżki, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości powinien przedłożyć
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sokołów Podlaski kartę Sokołowska Rodzina 3+ wydaną na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1.
3. Obniżona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywać będzie od pierwszego pełnego kwartału następującego po przedłożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienia do korzystania ze
zniżki.
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4. Skorzystanie ze zniżek wymienionych w § 5 ust. 1 możliwe jest jedynie wtedy, gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje, że odpady komunalne wytwarzane na nieruchomości gromadzone będą w sposób
selektywny.
§ 6. 1. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości
50% opłaty określonej w § 3 niniejszej uchwały dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawnionej 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 2013r. poz. 182, ze zm.).
2. W celu skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości powinien przedłożyć w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sokołów Podlaski dokumenty
potwierdzające posiadanie uprawnień do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
3. Obniżona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywać będzie od pierwszego pełnego kwartału następującego po przedłożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienia do korzystania ze
zniżki.
4. Skorzystanie ze zwolnienia wymienionego w ust. 1 możliwe jest jedynie wtedy, gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje, że odpady komunalne wytwarzane na nieruchomości gromadzone będą w sposób
selektywny.
5. Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy nie może jednocześnie korzystać ze zniżki,
o której mowa w § 5 ust. 1 i ze zwolnienia, o którym mowa w § 6 ust. 1.
§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim Nr XVIII/111/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. oraz Nr XXII/150/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r. poz. 1553 i poz. 8719).
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Waldemar Hardej

