
UCHWAŁA NR 156/2020
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6k 
ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się 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 (tekst 
jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 1348 z późn.zm.).

2. Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje 
rodzinom wielodzietnym, które złożyły deklarację lub zostały ujęte w deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej przez 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 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) i zamieszkują na danej 
nieruchomości.

§ 2. 1. Wysokość zwolnienia wynosi 50% miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na każde dziecko w rodzinie.

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

3. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo uzyskania zwolnienia, o którym 
mowa w § 1, właściciel nieruchomości jest zobowiązany powiadomić Prezydenta Miasta Przemyśla 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana, składając 
korektę wniosku o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 
złożyć pisemne zawiadomienie o zaprzestaniu spełniania wymogów niezbędnych do zwolnienia.

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

5. Nieuzupełnienie wniosku w określonym przez organ terminie spowoduje pozostawienie 
wniosku bez rozpatrzenia.

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym 
złożono wniosek.

§ 4. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje do końca miesiąca kalendarzowego, 
w którym Karta Dużej Rodziny utraciła ważność.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 6. Traci moc uchwała Nr 52/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 kwietnia 2016 roku 

w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego z 2016 r. poz. 1701).

Id: 1652EB9A-360F-46F5-86B9-44519DA21900. Podpisany Strona 1 z 4



§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

 
 Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński
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POLE JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI RĘCZNIE LUB KOMPUTEROWO, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

 WNIOSEK O ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY  
 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
1. PODSTAWA PRAWNA:  

 § …. ust. … uchwały Nr …. Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia ………………. 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

 

2. SKŁADAJĄCY: 
 Właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(jedn. tekst: Dz. U. z 2020r. poz. 1439, z późn. zm.) 

A. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU 

3. Organ do którego należy złożyć deklarację 

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA 
37-700 PRZEMYŚL, RYNEK 1 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:   (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

(Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek) 

                         Pierwszy wniosek  data powstania ulgi: ………………….…….…………………………………………….……………………………………….…..            

            

                         Zmian danych 
            

data korekty w uldze: …………………………………………………………………..……….……………………..………….. 

D.    DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
             * dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi          ** dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 

D.1.  DANE IDENTYFIKACYJNE 

5. Składający deklarację:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
             osoba fizyczna                                    osoba prawna                   jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

6. Nazwisko i imię* / Nazwa pełna ** 

 

7. Data urodzenia* (dzień-miesiąc-rok) 8. Numer PESEL* 9. Imię ojca* 10. Imię matki* 

    

11. NIP** 12. REGON** 

 
  

13.  Osoba upoważniona do reprezentowania składającego deklarację  

 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………… podstawa prawna umocowania ……………………………………………………………………………………. 
 

D.2. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 

14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat 17. Gmina 

    

18. Miejscowość 19. Ulica 20. Nr Domu 21. Nr Lokalu 22. Kod pocztowy 

     

23. Poczta 24. Numer telefonu (dobrowolnie)  

   

 

Załącznik do Uchwały Nr 156/2020 

Rady Miejskiej w Przemyślu  

z dnia 16 grudnia 2020 r. 
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E. WYLICZENIE WYSOKOŚCI ZWOLNIENIA 

L.P 
Imię i nazwisko osoby objętej 

zwolnieniem (dotyczy jedynie dzieci) 
Numer Karty Dużej Rodziny 

Data ważności 

Karty Dużej 
Rodziny 

Wysokość miesięcznego 
zwolnienia 50% 

miesięcznej stawki 
opłaty 

1.     

2.     

3.     

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9. 
    

10. 
    

11. 
    

12. 
    

13. 
    

14. 
    

15. 
    

16. 
    

17. 
    

18. 
    

19. 
    

20. 
    

ŁĄCZNA KWOTA ULGI 

 
…………………………… zł 

           
 
 

                                                                                                                                                                                                                                       
……………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                      (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

POUCZENIE 

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo uzyskania zwolnienia lub jego wygaśnięcia właściciel nieruchomości 

w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jedn. Tekst: Dz. U. 2020, 

poz. 1439 z późn. zm.), składający deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na przedmiotową 

nieruchomość jest zobowiązany powiadomić Prezydenta Miasta Przemyśla w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym nastąpiła zmiana składając korektę wniosku o zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 

składając pisemne zawiadomienie o zaprzestaniu spełniania wymogów niezbędnych do zwolnienia. 

ADNOTACJA ORGANU 

Data (dzień-miesiąc-rok) Podpis przyjmującego formularz 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

 

Maciej Kamiński 
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