
 

WNIOSEK 

O ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ 

MIESZKAŃCY 
 
 

Podstawa prawna:  

 

Składający:  

 

Miejsce składania:    

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 

1454 ze zm.)  

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych zbierających odpady w sposób 

selektywny; 

Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice; 

 
1. Okoliczności powodujące złożenie wniosku (zaznaczyć właściwy kwadrat):  

 
                               1. Pierwszy wniosek                2. Korekta danych zawartych we wniosku 

  
 

2. Cel złożenia wniosku (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   

zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z korzystaniem ze 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
1
 

 zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zamieszkiwaniem 

nieruchomości przez rodzinę wielodzietną w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny
2
 

 

3. Dane składającego wniosek:  
Nazwisko i imię / pełna nazwa 

 

PESEL: Numer ID: 

Numer telefonu Adres  e-mail 

 

ADRES ZAMIESZKANIA  
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

  

    4.   Adres nieruchomości na, której powstają odpady: (jeżeli inny, niż podany powyżej) 
Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

 

    5.   Liczba osób: 

  

Liczba osób zamieszkujących posesję: ……………………………… 

 

 Liczba osób uprawnionych do zniżki: ………………………………. 

                                                                 
1 Zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami przysługuje w wysokości 7 zł miesięcznej stawki opłaty  

właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w  części dotyczącej gospodarstw domowych, 

w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy  społecznej. Zniżka 

przysługuje na rok od kolejnego miesiąca, w którym zostały złożone dokumenty. 
2 Zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami przysługuje w wysokości 2 zł miesięcznej stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na każdego członka rodziny wielodzietnej, w przypadku 

kiedy odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny. Zniżka przysługuje na rok od kolejnego miesiąca, 

w którym zostały złożone dokumenty. 



  6. Liczba członków Rodziny Wielodzietnej/Rodzin Wielodzietnych o której/których mowa  w ustawie 

z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1832 ze zm.) zamieszkujących 

nieruchomość (jeżeli dotyczy):  

Lp. Imię i nazwisko Nr Karty Dużej Rodziny Termin ważności 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
     7.  Podpis właściciela nieruchomości  

 

…………………………………………..                ……………………………………………………… 
                                 (miejscowość i data)                                                                                            (czytelny podpis) 

 

Załączniki: 

 zaświadczenie z GOPS, o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej (jeżeli dotyczy);  
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Wójta Gminy 

Stare Babice z siedzibą w Starych Babicach kod pocztowy 05-082, przy ul. Rynek 32, w celu realizacji 

złożonego wniosku. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej wydanej przez administratora danych udostępnionej 

w Urzędzie Gminy Stare Babice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.babice-

stare.waw.pl/public/get_file_contents.php?id=433955 (ścieżka dostępu: www.bip.babice-stare.waw.pl → 

ochrona danych osobowych (RODO) → Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych), w 

tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści 

swoich danych i prawie ich poprawiania.  

 

 

………………………………............................ 

                                                                                                                  (data i podpis wnioskodawcy) 

Podstawa prawna 

Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

Nr 119 z 4.5.2016 r. s. 1-88) 

Pouczenie:   
1. Składając niniejszy wniosek oświadczam, że znane mi są przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r. 

Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U.2018 poz. 1958) o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych 

z rzeczywistością, a w szczególności przepisów art. 56 tego Kodeksu. 

2. O wszelkich zmianach warunków mających wpływ na zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, uprawniony do jej otrzymania obowiązany jest powiadomić Wójta Gminy Stare 

Babice w terminie 14 dni od daty wystąpienia zmiany. 

 

 


