
UCHWAŁA NR IX/135/19
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz 6k ust. 4. ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w  art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. 

o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.).

2. Częściowe zwolnienie, o którym mowa w ust.1 będzie przysługiwało w wysokości 30% obowiązującej stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.

3. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami jest łączne spełnienie 

następujących przesłanek:

1) złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie miasta Mysłowice, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wnioskiem 

o przyznanie zwolnienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) oświadczenie w złożonej  deklaracji o gromadzeniu  odpadów komunalnych w sposób selektywny,

3) częściowe zwolnienie przysługuje w danym roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym złożono wniosek. Dla uzyskania zwolnienia w każdym roku konieczne jest ponowne 

spełnienie przesłanek wynikających z niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

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

z dniem 1 lipca 2019 roku.

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Mysłowice

dr hab. Tomasz Papaj
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/135/19

Rady Miasta Mysłowice

z dnia 30 maja 2019 r.

Wniosek o przyznanie zwolnienia w części z opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

A. PRZEZNACZENIE INFORMACJI

1. Niniejsza informacja stanowi załącznik do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla właścicieli nieruchomości składanej do Prezydenta Miasta Mysłowice.

B. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEK O ZWOLNIENIE 
W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ DANE 
NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEK O ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

B. 1. Dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….

Pełna nazwa: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Nr Pesel/NIP/REGON: ………………………………………………………………..........……….

B. 2. Dane identyfikacyjne składającego wniosek:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….

Pełna nazwa: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Nr Pesel/NIP/REGON: ………………………………………………………………..........……….

B. 3. Oznaczenie nieruchomości:

Ulica: …...….………………………………………………………………………..
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nr domu: …………………………………………………………………………………

nr lokalu: …………………………………………………………………………………

Miejscowość: Mysłowice

C. DANE RODZINY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

L.p. Imię i nazwisko Nr Pesel Pokrewieństwo Pełny adres zamieszkania 
(ulica, nr domu, nr lokalu, 

miejscowość)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 oraz art. 297 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne 

z prawdą. 

……………………………………... …………………………………………..

Miejscowość i data czytelny podpis właściciela nieruchomości
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