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OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik 

o określonej pojemności
Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.)
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej postanawia ogłosić:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr V/90/2015 Rady Miejskiej w Dą-
browie Górniczej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej 
pojemności (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 26 marca 2015 r., poz. 1762), z uwzględnieniem zmian wpro-
wadzonych uchwałą Nr XIII/280/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 grudnia 2015 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/90/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 marca 2015 
r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usta-
lenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 
21 grudnia 2015 r., poz. 7411) oraz oraz uchwałą nr XV/368/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 
z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr V/90/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Gór-
niczej z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojem-
ności (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 23 marca 2016 r., poz. 1785)

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
Agnieszka Pasternak

UCHWAŁA Nr 570/2013
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 26 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 193/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie podjęcia działań
zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie 

gminy Grodzisk Mazowiecki
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 
r. poz. 594), art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) w związku 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 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku 

Mazowieckim uchwala, co następuje:

Zm.: uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych 
rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Mazow.2013.8376 z dnia 2013.07.24 Status: Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 2013r.

Wejście w życie:
8 sierpnia 2013 r.

§ 1. W uchwale Nr 193/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z 26 października 2011 r. w sprawie podjęcia 
działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie 
gminy Grodzisk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 214, poz. 6461) wprowadza się następującą zmianę:
w § 3 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6. umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej korzystania z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi:
– poprzez stosowanie 25% zniżki w przypadku rodzin mających na utrzymaniu troje dzieci,
– poprzez stosowanie 50% zniżki w przypadku rodzin mających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci.”,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie
Wprowadzenie nowych zasad odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanych z ilo-
ścią osób gospodarujących na danej nieruchomości spowoduje wzrost kosztów usług szczególnie dla go-
spodarstw wieloosobowych. Szczególną grupą tego typu rodzin są rodziny wielodzietne. W rodzinach tych 
uzyskiwane dochody dzielą się na większą liczbę osób co powoduje że poziom dochodu na osobę jest niższy 
niż w rodzinach mniej licznych. Celem wprowadzenia zniżki jest wsparcie tych rodzin w pokryciu zwiększonych 
kosztów odprowadzania odpadów. Wprowadzenie zniżki jest zbieżne z jednym z głównych założeń programu 
Kart Dużej Rodziny tj. poprawy warunków materialnych i wzmocnienie kondycji Rodzin Wielodzietnych.

Projekt uchwały był przedmiotem konsultacji społecznych w okresie 17 - 24 maja 2013 roku. W trakcie konsul-
tacji żadna organizacja społeczna nie zgłosiła uwag i propozycji do projektu.
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UCHWAŁA Nr 195/2019
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 193/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z 26 października 2011 
r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin

wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 
10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. 

zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 193/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z 26 paź-
dziernika 2011 r. w sprawie podjeęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych 
rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

Mazow.2019.11815 z dnia 2019.10.14 Status: Akt jednorazowy
Wersja od: 14 października 2019r.

Wejście w życie:
29 października 2019 r..

§ 1. W uchwale Nr 193/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z 26 października 2011 r. w sprawie podjęcia 
działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie 
gminy Grodzisk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 4951) dokonuje się następujących zmian:
1. Paragraf 1 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o Rodzinie Wielodzietnej - należy przez to rozumieć wszystkich członków 
rodziny (także rodziny zastępczej), zamieszkałej na terenie gminy której rodzice (rodzic) mieli lub mają na 
utrzymaniu troje i więcej dzieci: 1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej - do końca roku akademickiego
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności.”.
2. Paragraf 4 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Karta DUŻEJ RODZINY będzie wydawana rodzicom bezterminowo, natomiast dla dzieci na maksymalny 
okres do 3 lat uwzględniając zasady określone w § 1 ust. 4 z tym,
że data ważności przypada na koniec miesiąca, w którym ustaje jedna z przesłanek
określonych w § 1 ust. 1.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazo-
wieckiego.

UCHWAŁA NR XVIII/108/19
RADY GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 2020) Rada 

Gminy Inowłódz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nierucho-
mości położonych na terenie Gminy Inowłódz, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których 
mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1390, poz. 1907).
2. Zwolnienie, o którym w ust. 1 ustala się w wysokości 25% miesięcznej stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi rodziny wielodzietnej.
§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, ust. 1 przysługuje od miesiąca, w którym złożony zostanie wnio-
sek o zwolnienie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr IX/58/19 Rady Gminy Inowłódz z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie częścio-
wego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 
r. poz. 3578).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą 
obowiązywania od 1 lutego 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz 
Robert Pawłowski
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UCHWAŁA NR XXIV/498/16
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz 6k ust. 4 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250), art. 4 ust. 
1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2015r. poz. 1484) oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2016r. poz. 239)

Rada Miasta Katowice uchwala:

§ 1. 1. Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują rodziny wielodzietne o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie 
Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863 z późn. zm.).
2. Częściowe zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 będzie przysługiwało w wysokości 20% stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2016r.7) o pojemności 12 000 l - w wysokości 960,00 zł,
8) o pojemności 15 000 l - w wysokości 1312,00 zł,

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice
Krystyna Siejna

UCHWAŁA NR LXIX/996/13
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz 

art. 6j ust. 2 i ust. 2a w związku z art. 6k ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami) Rada 

Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa:
1) metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, 
na których
zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków;
2) stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na 
których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2. Uchwała określa również stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności mające zastosowanie do 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków:
1) na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
2) które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomo-
ści, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
§ 2. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o której mowa w art. 6j ust. 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. od gospodarstwa domowego.
§ 3. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli odpady komunalne są zbierane z nieru-
chomości w sposób selektywny wynosi:
a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego - 32,50 złotych,
b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego - 44,50 złotych,
c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego - 54,50 złotych,
d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego - 62,50 złotych,
e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego - 69,50 złotych,
f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego - 76,50 złotych,
g) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego - 80,50 złotych.
i odbierane
2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy wzabudowie jednorodzinnej, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane iodbie-
rane z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:
a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego - 48,50 złotych,
b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego - 65,00 złotych,
c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego - 80,50 złotych,
d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego - 92,50 złotych,
e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego - 103,50 złotych,
f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego - 113,00 złotych,
g) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego - 119,00 złotych.
3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej, jeżeli odpady komunalne są zbierane z nierucho-
mości w sposób selektywny wynosi :
a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego - 19,50 złotych,
b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego - 37,00 złotych,
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c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego - 53,50 złotych,
d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego - 64,50 złotych,
e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego - 72,50 złotych,
f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego - 76,50 złotych,
g) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego - 78,50 złotych.
4. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy wzabudowie wielorodzinnej, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane iodbie-
rane z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:
a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego - 29,00 złotych,
b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego - 55,00 złotych,
c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego - 80,00 złotych,
d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego - 96,00 złotych,
e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego - 108,00 złotych,
f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego - 113,00 złotych,
g) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego - 116,50 złotych.
5. Poprzez nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, rozumie się bu-
dynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospo-
darczymi, zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 
poz. 690 z późniejszymi zmianami).
6. Poprzez nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej, o której mowa w ust. 3 i ust. 4, rozumie się samo-
dzielny lokal mieszkalny, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późniejszymi zmianami), to jest wydzieloną trwałymi 
ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z po-
mieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.
7.Obowiązek zbierania iodbierania odpadów komunalnych znieruchomości, októrych mowa wust. 1i 
w ust. 3, w sposób selektywny uważa się za spełniony pod warunkiem wyposażenia nieruchomości, 
o której mowa w ust. 1, w odpowiednią ilość worków na selektywnie zbierane odpady komunalne albo 
wyposażenia nieruchomości, o której mowa w ust. 2 w odpowiednią ilość i rodzaj pojemników na se-
lektywnie zbierane odpady komunalne, wynikające z przepisów uchwały Nr LXIII/918/12 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowania odpadami komunalnymi.
§ 4. 1. Stawki opłat za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika, od właścicieli nieru-
chomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli 
nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części 
nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane z nieru-
chomości w sposób selektywny wynoszą w zależności od pojemności pojemnika:
1) za pojemnik o pojemności 0,12 m3 - 16,00 zł, 
2) za pojemnik o pojemności 0,18 m3 - 24,00 zł, 
3) za pojemnik o pojemności 0,24 m3 - 31,50 zł, 
4) za pojemnik o pojemności 0,66 m3 - 45,39 zł, 
5) za pojemnik o pojemności 0,77 m3 - 52,96 zł,
6) za pojemnik o pojemności 0,8 m3 - 55,02 zł,
7) za pojemnik o pojemności 1,1 m3 - 75,65 zł,
8) za pojemnik o pojemności 2,5 m3 - 192,94 zł,
9) za pojemnik o pojemności 5 m3 - 385,88 zł,
10) za pojemnik o pojemności 7 m3 - 540,23 zł,
11) za pojemnik o pojemności 10 m3 - 771,75 zł,
12) za pojemnik o pojemności 12 m3 - 926,10 zł,
13) za pojemnik o pojemności 15 m3 - 1 157,63 zł,

14) za pojemnik o pojemności 16 m3 - 1 234,80 zł,
15) za pojemnik o pojemności 18 m3 - 1 389,15 zł,
16) za pojemnik o pojemności 20 m3 - 1 543,50 zł,
17) za pojemnik o pojemności 30 m3 - 2 315,25 zł,
18) za pojemnik o pojemności 38 m3 - 2 932,65 zł,
19) za pojemnik o pojemności 40 m3 - 3 087,00 zł,
20) z prasokontenera (odpady sprasowane) za 1 m3 - 410,24 zł, 21) z prasokontenera (odpady spra-
sowane
z targowisk - kod 200302) za 1 m3 - 152,00 zł,
22) za pojemnik na szkło za 1m3 pojemności - 71,59 zł.
2.Obowiązek zbierania iodbierania odpadów komunalnych znieruchomości, októrych mowa wust. 1, 
w sposób selektywny uważa się za spełniony pod warunkiem wyposażenia nieruchomości w odpo-
wiednią ilość i rodzaj pojemników na selektywnie zbierane odpady komunalne wynikające z przepisów 
uchwały Nr LXIII/918/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szcze-
gółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości w Gminie Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. Stawki opłat za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika, od właścicieli nierucho-
mości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli nie-
ruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady 
komunalne nie są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny wynoszą w zależności od 
pojemności pojemnika:
1) za pojemnik o pojemności 0,12 m3 - 23,84 zł, 
2) za pojemnik o pojemności 0,18 m3 - 35,76 zł, 
3) za pojemnik o pojemności 0,24 m3 - 46,93 zł, 
4) za pojemnik o pojemności 0,66 m3 - 67,63 zł, 
5) za pojemnik o pojemności 0,77 m3 - 78,91 zł, 
6) za pojemnik o pojemności 0,8 m3 - 81,97 zł,
7) za pojemnik o pojemności 1,1 m3 - 112,71 zł, 
8) za pojemnik o pojemności 2,5 m3 - 287,48 zł, 
9) za pojemnik o pojemności 5 m3 - 574,96 zł,
10) za pojemnik o pojemności 7 m3 - 804,94 zł, 
11) za pojemnik o pojemności 10 m3 - 1 149,90 zł, 
12) za pojemnik o pojemności 12 m3 - 1 379,88 zł, 
13) za pojemnik o pojemności 15 m3 - 1 724,86 zł,
14) za pojemnik o pojemności 16 m3 - 1 839,85 zł,
15) za pojemnik o pojemności 18 m3 - 2 069,83 zł,
16) za pojemnik o pojemności 20 m3 - 2 299,81 zł,
17) za pojemnik o pojemności 30 m3 - 3 449,72 zł,
18) za pojemnik o pojemności 38 m3 - 4 369,64 zł,
19) za pojemnik o pojemności 40 m3 - 4 599,63 zł,
20) z prasokontenera-(odpady sprasowane) za 1 m3 - 611,25 zł, 
21) z prasokontenera (odpady sprasowane z targowisk - kod 200302) za 1 m3 - 226,48 zł,
22) za pojemnik na szkło za 1 m3 pojemności - 106,66 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 6. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider
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UCHWAŁA NR 18/II/2018
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz stawki tej opłaty

Na podstawie 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 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), w związku z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin 
uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 i ust. 2a 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą 
obowiązuje jedna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa 
domowego, zróżnicowana w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i od 
rodzaju zabudowy.
§2.1. Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 
mowa w § 1, obowiązujące w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbie-
rane są w sposób selektywny:
1) w wysokości 45 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) w wysokości 60 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego dwuosobowego;
3) w wysokości 75 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego trzy lub więcej osób.
2. Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 
w § 1, obowiązujące w zabudowie wielorodzinnej, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są 
w sposób selektywny:
1) w wysokości 21 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) w wysokości 41 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego dwuosobowego;
3) w wysokości 63 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego trzy lub więcej osób.
3. Ustala się wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujące w za-
budowie jednorodzinnej, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane:
1) w wysokości 90 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) w wysokości 120 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego dwuosobowego;
3) w wysokości 150 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego trzy lub więcej osób.
4. Ustala się wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujące w za-
budowie wielorodzinnej, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane:
1) w wysokości 42 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) w wysokości 82 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego dwuosobowego;
3) w wysokości 126 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego trzy lub więcej osób.
§3. Traci moc uchwała nr 704/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wy-
boru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubelskiego, z terminem obowiązywania od dnia 1 lutego 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Jarosław Pakuła
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UCHWAŁA NR XIII/124/2015
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6 j ust. 2 a, 3 oraz art. 6 k ust. 1, 2 a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r., 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), oraz art. 18 
ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., 

poz. 594 z późn. zm.), Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta uchwala, 
co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującą właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkają mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny, w wysokości 7,50 zł., miesięcznie od jednego mieszkańca, lecz nie więcej niż 37,50 zł., 
miesięcznie od mieszkańców zamieszkujących łącznie daną nieruchomość albo lokal mieszkalny 
w budynkach wielorodzinnych.
§ 2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującą wła-
ścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są w sposób selektyw-
ny zbierane i odbierane w wysokości 13 zł., miesięcznie od jednego mieszkańca.
§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za opróżnienie pojemnika z odpadami komunalnymi powstałymi na 
nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli 
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) o pojemności 120 l - w wysokości 8,00 zł,
2) o pojemności 240 l - w wysokości 16,00 zł,
3) o pojemności 1 100 l - w wysokości 61,00 zł
4) o pojemności 2 200 l - w wysokości 120,00 zł,
5) o pojemności 7 000 l - w wysokości 332,00 zł,
6) o pojemności 10 000 l - w wysokości 454,00 zł, 
7) o pojemności 12 000 l - w wysokości 528,00 zł, 
8) o pojemności 15 000 l - w wysokości 722,00 zł, 
9) o pojemności 16 000 l - w wysokości 760,00 zł, 
10) o pojemności 18 000 l - w wysokości 833,00 zł, 
11) o pojemności 20 000 l - w wysokości 908,00 zł, 
12) o pojemności 30 000 l - w wysokości 1278,00 zł,
13) o pojemności 36 000 l - w wysokości 1502,00 zł,
14) z prasokontenera (odpady sprasowane) za 1 m3 - 83,00 zł.
2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za opróżnienie pojemnika z odpadami komunalnymi powstałymi 
na nieruchomościach, o których mowa w ust. 1, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny w następującej wysokości:
1) o pojemności 120 l - w wysokości 14,00 zł,
2) o pojemności 240 l - w wysokości 27,00 zł,
3) o pojemności 1 100 l - w wysokości 102,00 zł,
4) o pojemności 2 200 l - w wysokości 204,00 zł,
5) o pojemności 7 000 l - w wysokości 552,00 zł,
6) o pojemności 10 000 l - w wysokości 825,00 zł,
7) o pojemności 12 000 l - w wysokości 960,00 zł,
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8) o pojemności 15 000 l - w wysokości 1312,00 zł,
9) o pojemności 16 000 l - w wysokości 1380,00 zł,
10) o pojemności 18 000 l - w wysokości 1515,00 zł,
11) o pojemności 20 000 l - w wysokości 1650,00 zł,
12) o pojemności 30 000 l - w wysokości 2325,00 zł,
13) o pojemności 36 000 l - w wysokości 2730,00 zł,
14) z prasokontenera (odpady sprasowane) za 1 m3 - 150,00 zł.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLIX/479/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 czerwca 2013 r., 
w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 
z 2013 r., poz. 4105).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Michał Kądziołka
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UCHWAŁA Nr XVII/242/16
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia 1 marca 2016 r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Na podstawie 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 i 1890) oraz 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 i 1593, z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 
1269, 1688 i 1793) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

Opols.2016.592 z dnia 2016.03.09 Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 9 marca 2016r.

Wejście w życie:
1 kwietnia 2016 r.

§ 1. Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 
(Dz. U. poz. 1863, z późn. zm.), w części stanowiącej 25% kwoty opłaty należnej od każdej rodziny wielodzietnej 
zamieszkującej na tej nieruchomości.
§ 2. Właściciele nieruchomości zamierzający skorzystać ze zwolnienia z opłaty na podstawie § 1 niniejszej 
uchwały, zobowiązani są złożyć nowe deklaracje, na zasadach i wg wzoru określonego uchwałą Rady Miejskiej 
w Nysie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Zwolnienie z opłaty obowiązuje począwszy od miesiąca, 
w którym złożono deklarację.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
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UCHWAŁA Nr XLVII/247/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ”GOSPODARKA ODPADAMI 

AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 8 lipca 2019 r.

w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego 
rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust. 3, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 w związku z art. 
64 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 

506), art. 6k ust. 4 w związku z art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 Statutu Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 
z 17.07.2013 r. poz. 4609 z późn. zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, co następuje:

Uchwała w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dotyczącego rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny

Wielk.2019.6691 z dnia 2019.07.11 Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2019r.

Wejście w życie:
1 października 2019 r.

§ 1.1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
w zakresie rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.) w przypadku, jeśli odpady komunalne na nieruchomości są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ustala się dla rodziny wielodzietnej ponad kwotę przekraczającą:
1) w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się więcej niż 4 lokale mieszkalne 
- 70,00 zł,
2) w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale miesz-
kalne - 80,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglome-
racji Poznańskiej”.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. po uprzednim opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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UCHWAŁA NR XIV/102/16
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) oraz 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 i poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87, poz. 122, 

poz. 1045, poz. 1269, poz. 1688 i poz. 1793) 
Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nierucho-
mo- ści, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych obejmu-
jących rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1863, z późn. zm.).
2. Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje rodzinom wielodziet-
nym, które posiadają Karty Dużej Rodziny 3+ i zobowiązały się do selektywnej zbiórki odpadów.
§ 2. Wysokość zwolnienia wynosi 100% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie 
i ko- lejne dziecko w rodzinie wskazane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wódz- twa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
Zbigniew Sienkiewicz
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UCHWAŁA Nr 101/XI/2019
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 22 lipca 2019 r.

ZAŁĄCZNIK
Program Serocka Karta Dużej Rodziny 3+

w sprawie przyjęcia gminnego programu „Serocka Karta Dużej Rodziny 3+”.
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) w związku 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 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu „Serocka Karta Dużej Rodziny 3+”.

Mazow.2019.9296 z dnia 2019.07.29 Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2019r.

Wejście w życie:
13 sierpnia 2019 r.

§ 1. Uchwala się gminny program „Serocka Karta Dużej Rodziny 3+” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Serocku:
1) Nr 236/XXV/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu „Serocka Karta Dużej Rodziny 3+”;
2) Nr 326/XXXIV/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 236/XXV/2012 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu „Serocka Karta Dużej Rodziny 3+”.
§ 3.
1. Serockie Karty Dużej Rodziny 3+ uprawniające do ulg, wydane na podstawie uchwał, o których mowa w § 2 
zachowują ważność do końca okresu na jaki zostały wydane.
2. Przedsiębiorcy, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do programu Serocka Karta Dużej Rodziny 3+ na pod-
stawie uchwał, o których mowa w § 2 w dalszym ciągu są partnerami tego programu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 1.1. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych, które zamieszkują na terenie Miasta i
Gminy Serock oraz:
1) rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskaza-
niem adresu zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock, lub; 2) nie rozliczają się z podatku dochodowego 
od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie 
Miasta i Gminy Serock, a złożą oświadczenie, że Urzędem Skarbowym właściwym do rozliczenia się z podatku 
dochodowego od osób fizycznych za rok, w którym występują o wydanie Serockiej Karty Dużej Rodziny 3+ jest 
Urząd Skarbowy w Legionowie ze względu na miejsce zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock.
2. Warunek rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie 
ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock dotyczy wszystkich osób w rodzinie, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1, które podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób 
fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Warunek rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie 
ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock nie dotyczy osób, które z racji wy-
konywania określonego rodzaju zajęcia zarobkowego nie podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku 
dochodowego od osób fizycznych.
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§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie Miasta i Gminy Serock, 
składającą się z rodziców/rodzica (opiekuna prawnego), prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe na 
ternie Miasta i Gminy Serock z co najmniej trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dziecka 
kontynuującego naukę szkolną do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od sytuacji materialnej, w tym rów-
nież rodzin zastępczych. Do wspólnego gospodarstwa domowego zalicza się również dziecko do ukończenia 
24 roku życia będące na utrzymaniu rodziców/rodzica (opiekuna prawnego), które zamieszkuje poza stałym 
miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania.
2) dziecku - należy przez to rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie któ-
rego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną. Do członków 
rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiada-
jącego własne dziecko;
3) Serockiej Karcie Dużej Rodziny 3+ - należy przez to rozumieć dokument wydany rodzinie wielodzietnej przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego Programu.
§ 3.1. Serocka Karta Dużej Rodziny 3+ zwana dalej „Kartą” przysługuje rodzinom wielodzietnym, o których mowa 
w § 1 i w § 2 pkt 1 na podstawie złożonego wniosku stanowiącego załącznik Nr 1, na okres od dnia złożenia 
wniosku wraz z wymaganymi załącznikami maksymalnie na 3 lata. Okres na jaki jest wydawana Karta jest 
uzależniony od wieku dzieci. Po ustaniu okresu ważności Karty, rodzinie która w dalszym ciągu spełnia warunki, 
po uprzednim złożeniu wniosku jest ponownie wydawana Karta.
2. Do wniosku o wydanie Karty należy dołączyć:
1) kopię pierwszej strony zeznania podatkowego wraz z potwierdzeniem złożenia zeznania w organie podat-
kowym, lub oświadczenie, że Urzędem Skarbowym właściwym do rozliczenia się z podatku dochodowego od 
osób fizycznych za rok, w którym wnioskodawca występuje o wydanie Karty jest Urząd Skarbowy w Legionowie 
ze względu na miejsce zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock;
2) zaświadczenie lub kopię legitymacji szkolnej (studenckiej) potwierdzające kontynuowanie nauki przez 
dziecko, które ukończyło 18 rok życia.
3. Posiadacz Karty jest zobowiązany poinformować Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku o każ-
dej zmianie mającej wpływ na przysługiwanie uprawnień do Karty.
§ 4.1. Program obejmuje wsparcie rodzin wielodzietnych w formie ulg 50% stosowanych w:
1) opłacie za czynsz mieszkaniowy w lokalach mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Miasta i Gminy Serock. Ulga przysługuje rodzinie, która reguluje bieżące opłaty za czynsz mieszkaniowy,
2) opłatach wnoszonych za zaopatrzenie w wodę. Ulga przysługuje rodzinie, która reguluje bieżące opłaty za 
zaopatrzenie w wodę,
3) opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez Urząd Miasta i Gminy Serock. 
Ulga przysługuje rodzinie, która reguluje bieżące opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
4) opłacie za świadczenia samorządowych przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych na terenie Miasta i Gminy Serock w zakresie przekraczającym podstawę programową. Ulga 
przysługuje rodzinie, która reguluje bieżące opłaty w zakresie przekraczającym podstawę programową,
5) opłacie za zajęcia organizowane przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku oraz
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku finansowane z budżetów tych jednostek.
2. Ulga w opłatach za czynsz mieszkaniowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 przysługuje
również wstępnym, którzy są głównymi najemcami w lokalu mieszkaniowym wchodzącym w skład mieszka-
niowego zasobu Miasta i Gminy Serock, w którym zamieszkuje rodzina wielodzietna legitymująca się Kartą.
3. Rodzinom zamieszkującym w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Se-
rock, ulga określona w ust. 1 pkt 2 udzielana jest przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej lub zarządcę lokali 
gminnych, którzy rozliczają się z udzielonej ulgi z Miejsko Gminnym Zakładem Wodociągowym w Serocku.
4. Ulga w opłatach wnoszonych za zaopatrzenie w wodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2 przysługuje również 
wstępnym, którzy legitymują się tytułem prawnym do lokalu, w którym zamieszkuje rodzina wielodzietna legi-
tymująca się Kartą. Ulga przysługuje w wysokości 30% należnej opłaty za zaopatrzenie w wodę.
5. Ulga w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 pkt 3 udzielana jest 
również wstępnym, którzy legitymują się tytułem prawnym do lokalu, w którym zamieszkuje rodzina wielodziet-
na legitymująca się Kartą. Ulga udzielana jest tylko na członków rodziny wielodzietnej wymienionych w Karcie.
6. Rodzinom zamieszkującym w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Se-
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rock, ulga określona w ust. 1 pkt 3 udzielana jest przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej lub zarządcę lokali 
gminnych, którzy rozliczają się z udzielonej ulgi z Urzędem Miasta i Gminy w Serocku.
7. Ulgi wynikające z niniejszego Programu są naliczane od okresu rozliczeniowego, w którym rodzina wielo-
dzietna wystąpi do jednostki stosującej daną ulgę o zastosowanie ulgi wynikającej z Programu.
8. Rodzina, która skorzystała z ulg wynikających z niniejszego Programu, a następnie nie regulowała należnych 
opłat przez co najmniej 2 kolejne okresy rozliczeniowe traci uprawnienia do danej ulgi.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli zwłoka w należnych opłatach, o których mowa w ust. 8 
została spowodowana zdarzeniami losowymi i innymi trudnymi okolicznościami, rodzina może złożyć pisemny 
wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Serock o przywrócenie utraconej ulgi. Burmistrz wydaje zgodę na przy-
wrócenie utraconej ulgi pod warunkiem uprzedniego uregulowania zaległych należności.
10. Postanowienia ust. 7, ust. 8 i ust. 9 mają odpowiednie zastosowanie do wstępnych, o których mowa w ust. 
2, ust. 4 i ust. 5.
§ 5. Osoby, które nabyły uprawnienia do ulg w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu na podstawie prawa 
miejscowego uchwalonego na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowa-
niu zadań oświatowych oraz nabyły uprawnienia wynikające z § 4 ust. 1 pkt 4 niniejszego Programu, korzystają 
tylko z jednej ulgi przez siebie wybranej.
§ 6.
1. Środki na realizację niniejszego Programu pokrywane są z budżetu Miasta i Gminy Serock z zastrzeżeniem 
§ 7.
2. Koordynatorem Programu jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi ewidencję rodzin, którym wydano Kartę.
§ 7. Przedsiębiorcy nie będący jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy Serock mogą włączyć się w re-
alizację Programu jako partner Programu wypełniając deklarację stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego 
Programu, w której określą zakres i wysokość oferowanych ulg. Informacja o podmiotach, które przystąpią do 
Programu będzie publikowana na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku.
§ 8. Gminne jednostki organizacyjne stosujące ulgi wynikające z niniejszego Programu zobowiązane są do 
składania do końca lutego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej informacji o kosztach realizacji Progra-
mu i liczbie osób korzystających z ulg w roku poprzednim.
§ 9. Wykaz załączników:
Nr 1 - wniosek o wydanie Serockiej Karty Dużej Rodziny 3
Nr 2 - wzór Serocka Karta Dużej Rodziny 3+
Nr 3 - deklaracja przedsiębiorcy przystąpienia do programu Serocka Karta Dużej Rodziny 3+

Załącznik Nr 1
WNIOSEK O WYDANIE SEROCKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY 3+
grafika

Załącznik Nr 2
Wzór Serockiej Karty Dużej Rodziny 3+
grafika

Załącznik Nr 3
Deklaracja przedsiębiorcy przystąpienia do Programu Serocka Karta Dużej Rodziny 3+
grafika

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:
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UCHWAŁA NR III/1/2016
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6k ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; zm. poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 1045, 

poz. 1269, poz. 1688, poz. 1793) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nie-
ruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Starachowice, na terenie których 
zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny (Dz. U. poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 1539).
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w wysokości 50 % opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny, przypadającej na każdego członka rodziny 
wielodzietnej.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje, jeżeli członkowie rodziny wielodzietnej ujęci zostali 
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielowi 
nieruchomości na wniosek, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo uzyskania zwolnienia o którym mowa 
w § 1 ust. 1, właściciel nieruchomości jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta 
Starachowice o tym fakcie, składając korektę wniosku o zwolnienie w części z opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi lub powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Starachowice o za-
przestaniu spełniania warunków niezbędnych do zwolnienia.
3. W przypadku przedłożenia przez wnioskodawcę niekompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 
1 organ oceniający wniosek, przed rozpatrzeniem, może zobowiązać wnioskodawcę do jego uzupeł-
nienia o niezbędne informacje.
4. Nieuzupełnienie wniosku w określonym przez organ terminie spowoduje pozostawienie wniosku 
bez rozpoznania.
§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym został zło-
żony kompletny wniosek.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.
§5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, ale nie wcześniej niż z dniem 1 lipca 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Włodzimierz Orkisz
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UCHWAŁA NR XV/9/2019
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016 roku 
w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz

z późniejszymi zmianami
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) , art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 1579 i 2020), uchwala się co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr III/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016 roku 
w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
Uchwałę Nr VI/9/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr III/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wpro-
wadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.
§ 3. Uchwała zostaje ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biule-
tynie Informacji Publicznej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym  Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach 
Michał Walendzik
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UCHWAŁA NR 302/16
RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Na podstawie art. 6j ust. 2 i ust. 2a, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Toruń, na których zamieszkują 
mieszkańcy i określa się, że opłata ta zależna jest od gospodarstwa domowego oraz stawki opłaty 
ustalonej w § 2 lub § 3.
§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbierany-
mi i odbieranymi w sposób selektywny, w zabudowie jednorodzinnej, od gospodarstwa domowego 
składającego się z:
1) jednej osoby w wysokości 12,00 zł;
2) dwóch osób w wysokości 23,00 zł;
3) trzech osób w wysokości 33,00 zł;
4) czterech i więcej osób w wysokości 42,00 zł.
2.Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 
iodbieranymi w sposób nieselektywny, w zabudowie jednorodzinnej, od gospodarstwa domowego 
składającego się z:
1) jednej osoby w wysokości 15,00 zł;
2) dwóch osób w wysokości 29,00 zł;
3) trzech osób w wysokości 42,00 zł;
4) czterech i więcej osób w wysokości 53,00 zł.
§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie
i odbieranymi w sposób selektywny, w zabudowie wielorodzinnej, od gospodarstwa domowego skła-
dającego się z:
1) jednej osoby w wysokości 11,00 zł;
2) dwóch osób w wysokości 21,00 zł;
3) trzech osób w wysokości 30,00 zł;
4) czterech i więcej osób w wysokości 38,00 zł. 
2.Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi iod-
bieranymi w sposób nieselektywny, w zabudowie wielorodzinnej, od gospodarstwa domowego skła-
dającego się z:
1) jednej osoby w wysokości 14,00 zł;
2) dwóch osób w wysokości 27,00 zł;
3) trzech osób w wysokości 38,00 zł;
4) czterech i więcej osób w wysokości 48,00 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.
§ 5. Traci moc uchwała Nr 494/13 Rady Miasta Torunia z 21 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. 
Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2013 r. poz. 928).
§6.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Torunia
Marcin Czyżniewski
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UCHWAŁA Nr XLV/501/18
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/236/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2016 r. 
w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXII/236/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 
2016 roku w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne

Dolno.2018.4585 z dnia 2018.09.24 Status: Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 2018r.

Wejście w życie:
9 października 2018 r.

§ 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały nr XXII/236/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 
2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne, będącego wzorem „Zgłoszenia ob-
niżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny w gminie Trzeb-
nica” w ten sposób, że załącznik ten otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1
ZGŁOSZENIE OBNIŻENIA OPŁĄTY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZBIERANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY W GMINIE TRZEBNICA
grafika

23 - 25 

UCHWAŁA NR VI/80/15
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik 

o określonej pojemności
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U.z2013r. poz. 594zpóźn. zm.), art.6k ustawy zdnia 13września 1996r. outrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Komisję 

Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisję Porządku Publicznego i Zdrowia, Komisję 
Finansów Publicznych, na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1. Ustala się metodę obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomo-
ści, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodną art. 6j ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkują-
cych daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Określa się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nierucho-
mości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w spo-
sób selektywny – w wysokości 11,00 zł/osobę/miesiąc.
2. Wprowadza się zróżnicowanie stawki opłaty, o której mowa uprzednio w zależności od liczby 
mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości w ten sposób, że w przypadku nieruchomo-
ści zamieszkałych przez więcej niż cztery osoby tworzące jedno gospodarstwo domowe:
1) za pierwsze cztery osoby stawka opłaty została określona w ust. 1; 2) za piątą i kolejne osoby staw-
ka opłaty wynosi 1,00 zł/osobę/miesiąc.
3. Określa się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny – w wysokości 15,00 zł/osobę/miesiąc.
§ 3. Określa się stawkę opłaty za pojemnik odpadów komunalnych: 

pojemnik 110l-120 l
pojemnik 140 l
pojemnik 240 l
pojemnik 360 l
pojemnik 550 l
pojemnik 700 l
pojemnik 750-790 l
pojemnik 960 l
pojemnik 1100 l
kontener KP 2,5
kontener KP 3
kontener KP 4

17,50
20,00
27,00
30,00
41,00
48,00
51,00
59,00
62,00
220,00
310,00
370,00

24,50
28,00
37,50
42,00
57,00
67,00
71,00
83,00
86,50
310,00
430,00
520,00

wielkość
pojemnika/kontenera

jeżeli odpady komunalne są 
zbierane i odbierane

w sposób selektywny [zł]

jeżeli odpady komunalne nie 
są zbierane i odbierane

w sposób selektywny [zł]
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kontener KP 5
kontener KP 7
kontener KP 8
kontener KP 9
kontener KP 10
kontener KP 11
kontener KP 15
pojemnik KP 20
pojemnik KP 30
prasokontener 7m3
prasokontener 20 m3

430,00
505,00
550,00
610,00
700,00
730,00
900,00

1 000,00
1 100,00
850,00

2 600,00

600,00
707,00
770,00
860,00
980,00
1 020,00
1 260,00
1 400,00
1 540,00
1 200,00
3 100,00

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXVIII/608/13 Rady Miasta 
z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za po-
jemniki o określonej pojemności (z późn. zm.).
§6.Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14dni od daty opublikowania wDzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy
mgr Maciej Gramatyka
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UCHWAŁA Nr XII/123/19
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających 

warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny
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 z późn. zm.), w związku z art. 6k ust. 4 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, 
spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny

Podla.2019.4164 z dnia 2019.08.29 Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2019r.

Wejście w życie:
1 października 2019 r., 13 września 2019 r.

§ 1.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę wielodzietną w rozumieniu
art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1390).
2) Karcie Dużej Rodziny - należy przez to rozumieć dokument identyfikujący członka rodziny wielodzietnej 
wydany na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
3) Właścicielu nieruchomości - rozumie się przez to właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 
4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1454 z późn. zm.).
§ 2.1. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny wielodzietne, o których 
mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 2. Częściowe zwolnienie, o którym mowa w ust. 
1 będzie przysługiwało w wysokości 20% miesięcznych stawek opłat, o których mowa w odrębnej uchwale.
3. Obniżona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywać będzie począwszy od mie-
siąca, w którym właściciel nieruchomości złoży deklarację i wykaże spełnianie przesłanek określonych w § 3.
§ 3.1. Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielom 
nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2, spełniającym łącznie następujące kryteria:
1) są członkami rodziny wielodzietnej i zamieszkują razem na nieruchomości wraz z rodziną wielodzietną,
2) złożyli deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej przez właściciela 
danej nieruchomości,
3) posiadają Kartę Dużej Rodziny.
2. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, częściowe
zwolnienie przysługuje właścicielowi nieruchomości, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których 
zamieszkują osoby spełniające wymogi, o których mowa w ust. 1.
§ 4. O wszelkich zmianach mających wpływ na przyznanie prawa do częściowego zwolnienia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany pisemnie powiadomić 
Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.
§ 5. W przypadku wygaśnięcia któregokolwiek z warunków niezbędnych do uzyskania częściowego zwolnienia 
z opłaty lub zaistnienia okoliczności powodujących zmianę wysokości opłaty, prawo do częściowego zwolnie-
nia wygasa z chwilą nastąpienia zmiany.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r.




