UCHWALA
NR XXVIII/ 223/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 czcnvca 2013 roku

w sprawie ustanowienia doplaty dla rodzin wiclodzictnych
3+ na tcrcnie Miasta
Rawa Mazowiecka do oplaty za gospodarowanic
odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 us taw)' z dnia 8 marca 1990 r. samorzqdzie gminnym
(t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 594, i art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 wrzdnia 1996 r. 0 utrzymaniu
czystosci i porzqdku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz.391; z 2013r. poz.21, poz.228) Rada
Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nastcrpu.jc:

§ 1. 1. Ustanawia

siy dopraty, na piscmny wniosek,

OPIaty za gospodarowanic
odpadami
spdniajqcych nastypujqCC kryteria:

komunalnymi

dla rodzin wiclodzietnych

3+ do

na tcrcnie miasta Rawa Mazowiecka

I) rodzina wielodzietna
co oznacza rodzinc; \\ ychowujqcq troje i wic;ccj dzieci w wieku do
ukonczenia 18 roku zycia, a w przypadku kontynuowania
nauki do lat 25. albo dziecko. kt6re
ukonczyro 25 rok zycia legitymujqce siy orzcczcnicm 0 znacznym stopniu
niepdnosprawnosci,
2) na dzien zrozenia wniosku nic posiadajq zalcglosci z tytulu oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
potwierdzonc
zaswiadczcniem
przez zarzqdcy nieruchomosci
oraz
terminowo wywiqzujc siy z pozostarych zobowiq:t.all ftnansowych
w stosunku do Gminy
Miasta Rawa Mazowiccka.
2. Osobom, 0 kt6rych mowa w ust.1 . przysruguje doplata w wysokosci 25% wartosci opraty
pobieranej od rodziny wielodzietnej
3 I za gospodarowanic
odpadami
komunalnymi
na
terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
3.

Doplaty przyznajc

4.

Wniosek

0

siy na okrcs od 1 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014r.

doplaty skradany jest do Burmistr/.a

5. Doplaty przyznajc

Burmistrz

Miasta Rawa Mazowiccka

Miasta Rawa Mazowiccka

6.

0 wszelkich zmianach warunk6w majqcych wplyw na przyznanic doplaty, uprawniony
jej otrzymania obowiqzany jcst powiadomic
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
formie pisemnej w tcrminie 1 4 dni od daty wystqpienia zmiany.

7.

W przypadku
wygasniycia
kt6regokolwick
z warunk6w
niczbydnych
do otrzymania
dopraty, prawo do doplaty wygasa z konccm micsiqca. w kt6rym nastqpify zmiany.

§ 2. Wykonanie

uchwaly

powierza

siy Burmistrzowi

§ 3. Uchwara wchodzi w zycie po uplywic
Urzydowym Wojew6dztwa
L6dzkicgo.

do
w

Miasta Rawa Mazowiecka

14 dni od dniajej

ogloszcnia

w Dzienniku
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