
         PROJEKT 
Uchwała Nr__/___/2019 

Rady Gminy Michałowice   
   z dnia ___ listopada 2019 r. 

 
w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wsparcia mieszkańców w opłatach za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku”. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w zw. z art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) Rada Gminy 
Michałowice uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1. 

Uchwala się „Gminny program wsparcia mieszkańców w opłatach za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w 2020 roku” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 
 

 
§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 
 

 
§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą od 1 stycznia 2020. 



Załącznik do Uchwały 
Nr__/____/2019 
Rady Gminy Michałowice 
z dnia___ listopada 2019r. 

 

„Gminny program wsparcia mieszkańców w opłatach za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w 2020 roku”  

§1 
Celem programu jest wsparcie mieszkańców dla których opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi może stanowić nadmierne obciążenie ze względu na sytuację życiową lub 
dochodową oraz wsparcie w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia potrzeb oraz poprawy 
warunków życia.  

 
§ 2 

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Michałowice, którzy: 
1) złożyli deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i segregują 

odpady,  
2) posiadają Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice, 
3) nie korzystają ze zwolnienia wynikającego z Uchwały Rady Gminy podjętej na podstawie 

art. 6k ust.4 ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, 
4) spełniają kryteria określone w § 4. 

 
§ 3 

Program realizowany jest poprzez przyznanie pomocy finansowej w formie dopłaty na częściowe 
pokrycie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

§ 4 
Pomoc przysługuje mieszkańcom, o których mowa w § 2 po spełnieniu jednego z poniższych 
kryteriów: 

1) dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na osobę samotnie gospodarującą 
lub na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 
ustawy o pomocy społecznej, 

2) ukończony 65 rok życia, a dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na osobę 
samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie nie przekracza 300% kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, 

3) całkowita niezdolność do pracy w rozumieniu art.6 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej w 
przypadku osób powyżej 16 roku życia lub legitymowanie się orzeczeniem o 
niepełnosprawności w przypadku osób poniżej 16 roku życia. 

§ 5 
1. Pomoc finansowa w formie dopłaty na częściowe pokrycie opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przysługuje w wysokości: 
1) 50% kwoty aktualnie obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla mieszkańców spełniających kryterium, o którym mowa w § 4 pkt 1,   
2) 40% kwoty aktualnie obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców spełniających 
kryterium, o którym mowa w § 4 pkt 2,  



3) 65% kwoty aktualnie obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców spełniających 
kryterium, o którym mowa w § 4 pkt 3. 

2. Dopłata przysługuje wyłącznie na podstawie spełnienia jednego z wybranych kryteriów.  
 

§ 6 
1. Dopłata przyznawana jest na podstawie wniosku. Wzór wniosku określi Wójt Gminy 

Michałowice. 
2.  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie jednego z kryteriów o 

którym mowa § 4 w szczególności: 
1) dokumenty potwierdzające dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku zgodnie z 

ustawą o pomocy społecznej, 
2) dokument pozwalający na weryfikację wieku, 
3) dokument całkowitą niezdolność do pracy a w przypadku dzieci do 16 roku życia 

potwierdzający niepełnosprawność. 
3. Wniosek może złożyć mieszkaniec o którym mowa w § 2 pkt 1-3.  
4. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący wzywa 

osobę ubiegającą się o pomoc do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem 
wniosku bez rozpatrzenia. 

5. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący 
świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 
dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje 
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

6. Dopłata udzielana jest na okres 6 miesięcy od miesiąca w którym został złożony wniosek. 
7. Nabór wniosków prowadzony jest 2 razy w roku w terminach 1-31 stycznia oraz 1-31 lipca. 

Złożenie wniosku w innym terminie, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 
8. Wnioski składane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. 
9. Weryfikacji poprawności złożonego wniosku oraz spełnienia jednego z kryteriów, o którym 

mowa w § 4 dokonują pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice 
przy współpracy z właściwymi komórkami Urzędu Gminy Michałowice. 

 
§ 7 

1. Przyznanie dopłaty następuje przez wpisanie wnioskodawcy, spełniającego wymogi wskazane 
w § 2 i 4, do zestawienia osób uprawnionych do dopłaty. 

2. Zestawienie zawiera: imię i nazwisko osoby uprawnionej, adres zamieszkania, liczbę osób 
uprawnionych do pomocy, wysokość przysługującej dopłaty, indywidualny numer konta 
rozliczeniowego prowadzony przez Urząd Gminy Michałowice na który zostanie przekazana 
kwota przysługującej pomocy. 

3. Wysokość przysługującej dopłaty stanowi iloczyn przysługującej kwoty dla danego kryterium, 
liczby uprawnionych osób oraz okresu na jaki jest udzielana dopłata. 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice przekazuje zestawienie osób 
uprawnionych do Urzędu Gminy w celu zweryfikowania podanych danych z danymi 
wynikającymi ze złożonych deklaracji w sprawie segregacji odpadów i ilości osób 
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

5. Urząd Gminy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania zestawień dokonuje ich 
weryfikacji i przekazuje informację o  jej wynikach.  



6. Po otrzymaniu pozytywnej weryfikacji z Urzędu Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Gminy Michałowice dokonuje jednorazowego przelewu przysługującej dopłaty na 
indywidualne konta rozliczeniowe w terminie nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, w 
którym upływa 6 miesięczny okres przyznania dopłaty. 

7. W przypadku negatywnej weryfikacji następuje wykreślenie z zestawienia osób uprawnionych. 
O wykreśleniu z zestawienia osób uprawnionych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy 
Michałowice zawiadamia wnioskodawcę na piśmie jednocześnie informując o obowiązku 
samodzielnego wnoszenia opłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych na rzecz Gminy.  

 
§ 8 

1. Podmiotem realizującym program jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy 
Michałowice.  

2. Informacja z realizacji świadczeń będzie przedstawiana Radzie Gminy w sprawozdaniu rocznym 
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice składanym na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej. 

 
§ 9 

1. Pomoc finansowa udzielana na podstawie niniejszego programu finansowana jest z dochodów 
własnych Gminy Michałowice w ramach zadań własnych gminy na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 
4 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Środki pieniężne na realizację pomocy ustalane są w uchwale budżetowej gminy. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uzasadnienie do projektu Uchwały 
w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wsparcia mieszkańców w opłatach za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku”. 

 
Podstawą do podjęcia proponowanej uchwały jest art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej. Powołany przepis ustawy o pomocy społecznej jako zadanie własne gminy 
wskazuje na możliwość – przy uwzględnieniu dokonanego uprzednio rozeznania co do potrzeb 
gminy - tworzenia i realizacji programów osłonowych skierowanych dla mieszkańców (wszystkich 
albo wybranych grup).  
Wysokie koszty realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami przekładają się na 
wzrastające ceny opłat z tytułu odbioru odpadów ponoszonych przez mieszkańców. Znaczny wzrost 
stawki za opłaty ujawnił potrzebę wsparcia niektórych grup mieszkańców w tym zakresie. Opłata z 
tytułu odbioru odpadów zaczyna stanowić coraz to wyższą pozycję wydatków gospodarstw 
domowych i dla wielu stanowi znaczne obciążenie. Trudności związane z regulowaniem opłat 
dotykają nie tylko grup określonych w ustawie o utrzymaniu w czystości tj. spełniających kryteria 
dochodowe i rodzin wielodzietnych dla których ustawodawca przewidział możliwość zastosowania 
zniżek ale dotykają także osób, których dochód nieznacznie przekracza kryterium dochodowe oraz 
te grupy, które mają ograniczone możliwości poprawy swojej sytuacji z uwagi na możliwość 
zarobkowania. Wychodząc naprzeciw potrzebom tych grup, przedkładany program przewiduje 
pomoc w formie dopłaty do opłat dla 3 mieszkańców: 

1. Mieszkańcy, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, 
2. Mieszkańcy w wieku 65+ których dochód nie przekracza 300% kryterium dochodowego, 
3. Mieszkańcy całkowicie niezdolni do pracy oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczoną 

niepełnosprawnością 
Proponowany program osłonowy umożliwia wsparcie najbardziej potrzebujących grup 
mieszkańców w obowiązku uiszczania opłat z tytułu odbioru segregowanych odpadów 
komunalnych. Program osłonowy jest zatem alternatywą dla tych gospodarstw domowych w 
których opłaty za gospodarowanie odpadami zaczynają przekraczać możliwości finansowe. 
Program wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i gwarantuje udzielenie pomocy osobom 
znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej i rzeczywiście potrzebującym wsparcia. 
Tabela dopłat przy stawce 33zł. 

Uprawnione grupy dopłaty kwota 
dopłaty  

pozostała 
kwota   

szac. liczba 
uprawnionych 

roczny 
koszt 

Osoby których dochód przekracza 100% a nie 
przekracza 200% kryterium ( 701zł -1402zł  
osoba samotna 528zł-1056zł osoba w rodzinie) 

50% 16,50zł 16,50zł 430 85140 

Osoby 65+. Których dochód nie przekracza 
300% kryterium tj. kwoty ( 2103  osoba samotna 
1584zł osoba w rodzinie) 

40% 13,20zł 19,80zł 1770 280368 

Osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz dzieci 
do 16 roku życia z orzeczoną 
niepełnosprawnością 

65% 21,45zł 11,55zł 400 102960 

    razem 926838 
 


	„Gminny program wsparcia mieszkańców w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku”

