
UCHWAŁA NR XV.152.2016
RADY GMINY PRZYSTAJŃ

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,  art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.)

Rada Gminy Przystajń uchwala co następuje:

§ 1. 1. Na zasadach określonych w ust. 2 zwalnia się częściowo z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw 
domowych obejmujących rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.).

2. W przypadku osób uprawnionych do zwolnienia, o których mowa w § 2 miesięczna stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi określona w odrębnej uchwale i naliczona zgodnie ze złożoną deklaracją 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulega zmniejszeniu o kwotę 6,50 zł.

§ 2. 1. Zwolnienie o którym mowa w § 1 przysługuje właścicielom nieruchomości, spełniającym łącznie 
następujące kryteria:

1) są członkami rodziny wielodzietnej i zamieszkują na nieruchomości wraz z rodziną wielodzietną,

2) posiadają Kartę Dużej Rodziny,

3) złożyli stosowny wniosek do Wójta Gminy Przystajń.

2. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, zwolnienie przysługuje 
właścicielom nieruchomości, spełniającym łącznie następujące warunki:

1) lokal zamieszkiwany jest przez osoby będące członkami rodziny wielodzietnej i posiadających Kartę Dużej 
Rodziny,

2) właściciel nieruchomości złożył stosowny wniosek do Wójta Gminy Przystajń.

§ 3. 1. O wszelkich zmianach mających wpływ na przyznanie prawa do częściowego zwolnienia                            
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany powiadomić Wójta 
Gminy Przystajń w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

2. W przypadku wygaśnięcia któregokolwiek z warunków niezbędnych do uzyskania częściowego zwolnienia z 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prawo do częściowego zwolnienia wygasa wraz z dniem 
zaistnienia zmiany.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego                        
z dniem 1 lipca 2016 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Henryka Kapuścik
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