
UCHWAŁA NR 41/19
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 22 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr 20/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019r. 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 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 6 k ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach ( Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.)  uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 20/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019r. w sprawie zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują rodziny wielodzietne ( Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019r. poz.1998), załącznik, "Oświadczenie  
w zakresie zwolnienia częściowego z opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi", otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w 

Strzegomiu Tomasz Marczak
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Załącznik do Uchwały nr ……. 
                                                                                                                                         Rady Miejskiej w Strzegomiu 

                                                                                                                                            z dnia ………………. 2019r. 
 
 

OŚWIADCZENIE  W ZAKRESIE ZWOLNIENIA CZĘŚCIOWEGO Z OPŁATY  ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI ( dla rodzin wielodzietnych o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie 

Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.) 
 

1.MIEJSE SKŁADANIA WNIOSKU: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38 , pok. 15 i pok. 16. 

2.DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko 
 

Imię  
 

Nr  PESEL 
 

Nr telefonu 

 
Adres poczty elektronicznej 

Miejscowość- kod pocztowy 

 
Ulica 
 

Nr domu Nr lokalu 

3.DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJE RODZINA WIELODZIETNA 

Gmina Strzegom 
 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

4. DANE  OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ, KTÓRE SĄ CZŁONKAMI RODZINY WIELODZIETNEJ   
w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny1      I KTÓRYM PRZYSŁUGUJE CZĘŚCIOWE ZWOLNIENIE  

Lp. Imię i Nazwisko Nr Karty Dużej Rodziny  lub  
PESEL (w przypadku braku Karty Dużej Rodziny) 

Stopień 
pokrewieństwa 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

5. DANE POZOSTAŁYCH OSÓB, KTÓRE BYŁY CZŁONKAMI RODZINY  WIELODZIETNEJ wymienionej 
w części 4 tabeli 2 

                          Wypełnić w przypadku braku Karty Dużej Rodziny 

Lp. Imię i Nazwisko PESEL  
 

Stopień 
pokrewieństwa 
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6. OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że wyżej wymienioną nieruchomość zamieszkuje rodzina wielodzietna w rozumieniu 
ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wnoszę o udzielenie częściowego zwolnienia z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 20/19 
z dnia 13 marca 2019r. 
 
 
…………………………………………                                      ……………………………………………………………………………. 
                  Data                                                                                        Podpis Wnioskodawcy 
 

7. WYPEŁNIA OSOBA PRZYJMUJĄCA OŚWIADCZENIE. 
 

 
 
 
…………………………………………..                                   ……………………………………………………………………………. 
    Data przyjęcia wniosku                                                      Podpis przyjmującego  oświadczenie 
 
 

 
 
 
 

Objaśnienia: 
 

1. Przez członka rodziny wielodzietnej rozumie się rodzinę, w skład której wchodzą:  
a.  rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej 

troje dzieci bez względu na ich obecny wiek (przez dziecko rozumie się także dziecko, nad którym 
rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie 
zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka), 

b. dzieci: 
- w wieku do ukończenia 18 roku życia,  
- w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się,  
- bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem 

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 
 
2. W części 5 tabeli należy wymienić wszystkie osoby, które były członkami rodziny wielodzietnej 

wnioskodawcy, a które ten status utraciły np. pełnoletnie, nieuczące się w trybie stacjonarnych, 
zamieszkujące lub niezamieszkujące wraz z wnioskodawcą  jego dzieci. 

 
3. Oświadczenie zobowiązuje się złożyć właściciel nieruchomości, na której  zamieszkuje  rodzina 

wielodzietna, o której  mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, wraz  
z Deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla nieruchomości na 
której powstają odpady komunalne na terenie gminy Strzegom.  

 
4. Jeżeli nieruchomość należy do wspólnoty mieszkaniowej, lub Spółdzielni Mieszkaniowej , właściciel 

nieruchomości informuje zarządcę, zarządzającego, administratora, spółdzielnię, na niniejszym 
oświadczeniu o przysługującej zniżce. Następnie wspólnota albo spółdzielnia, na podstawie danych 
zawartych w oświadczeniu, złożą do Urzędu Miejskiego zbiorczą deklarację, w której opłata zostanie 
odpowiednio zmniejszona. 
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UZASADNIENIE

Ze względu na znowelizowanie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny

( Dz. U. z 2017r. poz.1832 z późn. zm.) w zakresie definicji rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się

także rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek, mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci

bez względu na wiek, zmiana załącznika jest uzasadniona.
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