
 

 

 

 

UCHWAŁA NR XVII/166/16 

RADY MIEJSKIEJ BRZEGU 

z dnia 26 lutego 2016 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 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 6k ust. 4 w związku z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 87, poz. 122, 

poz. 1045, poz. 1269, poz. 1688, poz. 1793) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Zwalnia się 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 r. poz. 1863, z 2015 r. poz. 1359), w części stanowiącej 20% miesięcznej opłaty 

należnej od każdego gospodarstwa domowego, stanowiącego rodzinę wielodzietną. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje rodzinom wielodzietnym, które zadeklarowały 

selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. 

3. Zwolnienie obowiązuje w okresie do 31 grudnia 2016 r. 

§ 2. Warunkiem korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 1, jest złożenie deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej dane o zamieszkiwaniu na nieruchomości 

rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie  

z dniem 1 czerwca 2016 r. 

  

 Przewodnicząca  

Rady Miejskiej Brzegu 

 

Barbara Mrowiec 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 4 marca 2016 r.
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