
 

 

UCHWAŁA NR 156/XIX/2016 

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU 

z dnia 9 lutego 2016 r. 

w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej 

przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 151  z późn. zm.), 

art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1399 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Kłobucku  

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się w części 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. z  2014 poz. 1863  z  późn. zm.). 

2. Częściowe zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 będzie przysługiwało w wysokości 50% miesięcznych 

stawek opłat, określonych w odrębnej uchwale. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę wielodzietną w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 poz. 1863 z późn. zm.); 

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 ( Dz. U. z 2014 poz. 1863    

z późn. zm.); 

3) właścicielu nieruchomości – należy przez to rozumieć właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 

pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1399 z późn. zm.). 

§ 3. 1. Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje,                    

z zastrzeżeniem ust. 2, właścicielowi nieruchomości zabudowanej budynkiem jednolokalowym, w którym 

zamieszkują osoby spełniające łącznie następujące warunki: 

1) są członkami rodziny wielodzietnej, 

2) złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zostali objęci 

deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej przez właściciela danej 

nieruchomości, 

3) posiadają Kartę Dużej Rodziny. 
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2. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, częściowe zwolnienie 

przysługuje właścicielowi nieruchomości, w którego zasobach mieszkaniowych zamieszkują osoby spełniające 

wymogi, o których mowa w ust. 1. 

§ 4. W przypadku zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskutek 

odpadnięcia któregoś z warunków określonych w § 3 ust. 1, prawo do częściowego zwolnienia przysługujące 

członkowi rodziny wielodzietnej wygasa z końcem miesiąca w którym nastąpiła zmiana. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi   w życie od 

1 kwietnia 2016 roku. 

  

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku 

 

 

Danuta Gosławska 
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