
UCHWAŁA

RADY MIASTA

NR XXXVTII/ 294114

RAWAMAZOWIECKA

lipca 2014 rokur dnia 16

w Śprawie ustanowienia dopłaty dla rodzin wielodzietnych 3+ na terenie Miasta Rawa
Mafowi€cka do oplaty za goŚpodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie alt.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990I' samorz4dzie gminnym
(Dz.U 'z2013r .poz .594,  poz ' .645tpoz .1318,Dz '  U .z2014r .  poz '  319)  oraz  ań .6kust .4
ustawy z dnia 13 września 1996r' o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U' z
2013,poz' l399ipoz' 1593) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchrvala, co następuje:

$ l. 1. Ustanawia się dopłatę' na pisemny wniosek, dla rodzin wielodzietnych 3+ do
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Ra\ła Mazowiecka,
spełniających następujące kryteria:

są rodzinq wielodzietną - co oznacza rodzinę wychowującą troje lub więcej dziecr w
wieku do ukończenia 18 roku życia' a w pżypadku kontynuowania nauki do lat 25,
albo u'ychowująca dziecko. któIe ukończyło 25 rok zycia' legitymujące się
orzecueniem o znacun1 m stopniu niepelno.prartności:
na dzień Złożenia wniosku nie posiadają za]egłości Z 1ytuh opłaty fa gospodarowanie
odpadami komLrnalnymi' potwierdzone Zaś,łłiadczeniem ptzez zatządcę nieruchomosct
oraz terminowo wywiązuje się z pozostałych zobowiązań finansowych w stosunku do
Gminv Miasta Rawa Mazowiecka.

2. Rodzinom, o których mowa w ust. 1, przysługuje dopłata w wysokości 25% wartości
opłaty pobieranej od rodziny wielodzietnej 3+ za gospodarowanie odpadami komuna]nymi
na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

3' Dopłatę przyznaje się na okes od 1 sierynia 2014r do dnia 31 maja 2015r'
4' Wtiosek o dopłatę składaDyjest do Bunnistża Miasta Rawa Mazowiecka.
5' Dopłatę przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
6' o wszelkich fmianach waruŃóW mających wpływ na przyznanie dopłaty' uprawniony do

jej otrzymania obowiązanyjest powiadomić Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w
formie pisemnej \ł'terminie 14 dni od daty wystąpienia zmiŻuly'

7' W przypadku wygaśnięcia któregoko]wiek z waruŃów niezbędnych do otrzymania
dopłaty. plawo do dopłaty wygasa f końcem miesiąca' W którym nastąpiły zmiany'

$2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka'

$3. Uchrt'ała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dniajej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Wo jewództwa Łódzkiego'
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