
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/549/17  

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia 24 kwietnia 2017 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 o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 4461), 

art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.:  

Dz. U. z 2016 r. poz. 2502) w związku z art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1793), uchwala się co następuje: 

§ 1. 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 50% miesięcznych 

stawek opłat, o których mowa w odrębnej uchwale. 

§ 2. 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 2016 r. poz. 7853). 

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 2016 r. poz. 2504). 

§ 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 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. 

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. 
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§ 4. O wszelkich zmianach mających wpływ na przyznanie prawa do częściowego zwolnienia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany pisemnie powiadomić 

Prezydenta Miasta Białegostoku 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 zwolnienia wygasa wraz z chwilą zaistnienia zmiany. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 października 

2017 r. 

  Przewodniczący Rady 

Mariusz Krzysztof Gromko 
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