
Suwałki, dnia 19 maja 2015 r. 

 

 

                       Mieszkańcy  

Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

 

EG.62.5/1/2942/2015 

 

Dotyczy:  możliwości zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 

Od dnia 01 maja 2015 roku zgodnie z Uchwałą nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach                   

z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązują nowe uregulowania dotyczące częściowego zwolnienia  - w 

wysokości połowy opłaty – gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).  W związku z powyższym, miesięczna opłata                                               

za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalona przez Radę Miasta Suwałki, przy zadeklarowaniu przez 

Suwalską Spółdzielnię Mieszkaniową segregacji odpadów, w lokalach mieszkalnych wielorodzinnych, nadal 

będzie wynosić 16,00 zł. (w domach jednorodzinnych – 26,00 zł.), a w przypadku częściowego zwolnienia                           

- 8,00 zł. (odpowiednio w domach jednorodzinnych – 13,00 zł). 

Przesłankę do skorzystania przez gospodarstwo domowe z częściowego  zwolnienia z opłaty 

stanowi wysokość dochodu. Celem udowodnienia prawa do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia, osoba 

ubiegająca się powinna złożyć w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej bądź Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Suwałkach dokumenty potwierdzające  dochód,  zgodnie  z  wykazem zawartym w uchwale                           

nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r.
1
 Warunki ubiegania się o częściowe 

zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami wyczerpująco opisujemy na stronie internetowej Spółdzielni.
2
 

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa zwraca się do mieszkańców chcących skorzystać                                   

z niniejszego uprawnienia i spełniających warunki, aby najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca, złożyli do 

Spółdzielni następujące dokumenty: 

• oświadczenie o wysokości dochodu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej
3
  oraz w 

zależności od wyboru miejsca złożenia dokumentów potwierdzających uprawnienie do częściowego 

zwolnienia z opłaty - odpowiednio: 

� zaświadczenie potwierdzające złożenie dokumentów w MOPS-ie uprawniających                           

do otrzymania częściowego zwolnienia z opłaty lub 

� komplet dokumentów. 

Oświadczenia, które wpłyną w terminie późniejszym nie wyłączają możliwości ubiegania się 

o częściowe zwolnienie z opłaty, z tym jednak zastrzeżeniem, że deklaracje zostaną złożone w terminie 14 dni 

od dnia przedłożenia stosownych dokumentów w Spółdzielni, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca. W 

przypadku jakiejkolwiek zmiany mającej wpływ na prawo  do korzystania z częściowego zwolnienia z opłaty 

składający oświadczenie zobligowany jest do poinformowania o tym fakcie Suwalskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. 

Szczegółowych informacji dotyczących częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi można uzyskać w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM pod numerem 

telefonu: 87 563 03 46, 87 563 03 47. 

                                                                                                                                     Zarząd  

Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r. Nr :V/32/2015 oraz V/34/2015: http://ssm.suwalki.pl/str/uchwaly-rady-

miejskiej 
2 Warunki do skorzystania przez gospodarstwo domowe ze zwolnienia z opłaty : http://ssm.suwalki.pl/kat/aktualnosci/;  

http://ssm.suwalki.pl/kat/aktyprawne/ 
3 Wzór oświadczenia: http://ssm.suwalki.pl/str/druki-do-pobrania 

 

Suwalska 
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