
UCHWAŁA NR XXXIII/303/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie częściowego zwolnienia 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, w części zamieszkałej przez rodziny wielodzietne, o których mowa w 
ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 785 ze  zm.).

§ 2. 1. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości, o których mowa w § 1, w wysokości 50% kwoty miesięcznej od osoby  od stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny, bez względu na sposób zbierania 
odpadów.

2. Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielom 
nieruchomości, spełniającym łącznie następujące kryteria:

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

2) złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zostali ujęci w 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej przez właściciela danej 
nieruchomości;

3) posiadają Kartę Dużej Rodziny;

4) regulują terminowo opłaty za odbiór tych odpadów.

3. Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielowi 
nieruchomości na wniosek, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo uzyskania zwolnienia, o którym mowa w 
§1, właściciel nieruchomości jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Drezdenka w terminie 14 dni, o tym 
fakcie składając korektę wniosku o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
lub powiadomić pisemnie Burmistrza Drezdenka o zaprzestaniu spełniania warunków niezbędnych do 
zwolnienia.

5. W przypadku przedłożenia przez wnioskodawcę niekompletnego wniosku, o którym mowa w §2 ust. 3 
organ oceniający wniosek, przed rozpatrzeniem, może zobowiązać wnioskodawcę do jego uzupełnienia o 
niezbędne informacje.

6. 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 złożony 
kompletny wniosek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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 WNIOSEK O CZĘŚCIOWE ZWOLNIENIE 

 Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Uchwała nr..  Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia ………… 2016  r. w sprawie częściowego zwolnienia 

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Składający: właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Drezdenko, na której zamieszkują mieszkańcy 

A.  MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU 

1. Urząd Miejski Drezdenko 

 66-530 Drezdenko 

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

 pierwszy wniosek 

 
 

 korekta danych zawartych we wniosku  

 
 

B.  DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 

3. Adres nieruchomości: 

C.  DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SKŁADAJACEJ WNIOSEK 

4. Nazwisko: 5. Imię: 
6. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres nieruchomości podany w części B): 

  

  
7. Telefon kontaktowy (nieobowiązkowo): 8. Adres e-mail (nieobowiązkowo): 

  

  

D.LICZBA CZŁONKÓW RODZINY WIELODZIETNEJ, O KTÓREJ MOWA W 

USTAWIE Z DNIA 5 GRUDNIA 2014 ROKU O KARCIE DUŻEJ RODZINY                           

( tj. Dz. U. z 2016r poz.785 ze zm.) ZAMIESZKUJĄCYCH  NIERUCHOMOŚĆ 

9.  
 1) rodzic(e) - 

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

 2) małżonek rodzica - 

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

 3) dzieci - 

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

 Nazwiska i imiona rodziców: 

 1. …………………………………………….  nr karty ………………………………….…………. 

 2. …………………………………………..… nr karty ………………………………………….…. 

 Nazwiska i imiona dzieci: 

 1. ………………………………………………Data ważności karty …………………………..…... 

 2. ………………………………………………Data ważności karty …………………………..…... 

 3. ………………………………………………Data ważności karty …………………………..…... 

 4. ………………………………………………Data ważności karty …………………………..…... 

5. ………………………………………………Data ważności karty …………………………..…... 

6. ………………………………………………Data ważności karty …………………………..…... 

7. ………………………………………………Data ważności karty …………………………..…... 

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/303/2016

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 23 listopada 2016 r.
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E.  PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK 

10. Data i miejsce wypełnienia wniosku 11. Podpis osoby składającej wniosek 

 

 

 

F. 12. ADNOTACJE URZĘDOWE 

  

  

  

  

.................................................................. 

Data 

  

  

  

………………………………………………………………………. 

Podpis osoby przyjmującej wniosek 

 

Pouczenie: 
 

1. Zwolnienie przysługuje właścicielom nieruchomości, którzy mają na utrzymaniu co 

najmniej troje dzieci: 

-  w wieku do ukończenia 18 roku życia, 

-  w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się, 

- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o 

 umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 

2. Zwolnienie z opłaty przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym został 

złożony kompletny wniosek. 

3. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo uzyskania zwolnienia,  

właściciel nieruchomości jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Drezdenka w 

terminie 14 dni, o tym fakcie składając korektę wniosku o zwolnienie 

w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub powiadomić 

pisemnie Burmistrza Drezdenka o zaprzestaniu spełniania warunków niezbędnych do 

zwolnienia. 
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UZASADNIENIE

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) Rada Gminy zgodnie ze zmienionym art. 6k ust. 4 tej ustawy
może w drodze uchwały zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi rodziny wielodzietne o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 785 ze zm.). Na podstawie powyższej delegacji ustawowej Rada Miejska
w Drezdenku uchwala częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, w części zamieszkałej przez rodziny
wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w wysokości
50% kwoty miesięcznej od osoby od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
w sposób selektywny, bez względu na sposób zbierania odpadów.
Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielom
nieruchomości, spełniającym łącznie następujące kryteria:

1)  są członkami rodziny wielodzietnej i zamieszkują na nieruchomości wraz z rodziną wielodzietną,
2)  złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zostali ujęci w
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej przez właściciela
danej nieruchomości,
3)  posiadają Kartę Dużej Rodziny,
4)  regulują terminowo opłaty za odbiór tych odpadów.  

Zwolnienie z części opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie jest obligatoryjne i
zainteresowane nim rodziny będą musiały wystąpić z wnioskiem o objęcie ich ulgą. Celem podejmowania
uchwały jest wsparcie finansowe rodzin wielodzietnych posiadających Karty Dużej Rodziny i poszerza w
znaczący sposób zakres bonifikat ustanowiony dla tych rodzin.
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