
 

 

UCHWAŁA NR XLII/246/2013 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 13 września 2013 r. 

w sprawie wprowadzenia zwolnienia od 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 2013 r. 

poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 4  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Ilekroć w uchwale mowa o:  

1) rodzinie - rozumie się przez to definicję rodziny określoną w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych,  

2) rodzinie wielodzietnej - rozumie się przez to definicję rodziny wielodzietnej określoną w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

§ 2. 1. Zwalnia się z części opłaty określonej w §3 uchwały nr XXXII/187/2012 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności , wyliczonej dla nieruchomości zamieszkałej 

przez rodzinę wielodzietną wychowującą i dotyczącą:  

1) dzieci do 18 - go roku życia - na każde 3 (trzecie) i kolejne dziecko;  

2) dzieci do 25 - go roku życia - w przypadku podjęcia dalszej nauki i będących na wyłącznym utrzymaniu 

rodziców - na każde 3 (trzecie) i kolejne dziecko. 

2. Wysokość zwolnienia z opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 50%. 

§ 3. 1. Zwolnienie jest dokonywane po złożeniu do Burmistrza Miasta Świebodzic następujących 

dokumentów:  

1) deklaracji (nowy płatnik) lub korekty deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z uwzględnieniem kwoty zwolnienia w wyliczonej stawce opłaty miesięcznej;  

2) dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do uzyskania zwolnienia. 

2. Zwolnienie obowiązuje od miesiąca, w którym złożono dokumenty określone w ust. 1.  

3. Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Burmistrza Miasta Świebodzice 

o każdej zmianie warunków mających wpływ na zakres otrzymanego zwolnienia. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Ł. Kwadrans 
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