
 

 

UCHWAŁA NR VIII/XVI/188/19 

RADY GMINY WISZNIA MAŁA 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę 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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), Rada Gminy Wisznia 

Mała uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VII/XVI/125/16 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 24 lutego 2016 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, zmienionej uchwałą nr VIII/XV/175/19 z dnia 27 listopada 2019, wprowadza  

się następujące zmiany:  

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 1. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób 

selektywny właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa 

w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1863 ze zm.). 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 będzie przysługiwało w kwocie 5,75 zł miesięcznie od osoby 

spełniającej warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny.”. 

2) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

M. Ottenbreit

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 stycznia 2020 r.

Poz. 485



Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/XVI/188/19 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 grudnia 2019 r. 
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