
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/356/15 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia 30 listopada 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2015 r. poz. 1515), art. 6k ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; zm. poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 1045, poz. 1269, poz. 1688, 

poz. 1793) 

uchwala się, co następuje: 

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

położonych w granicach administracyjnych miasta Krosna, na terenie których zamieszkują rodziny 

wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 

poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 1539). 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w wysokości 50 % miesięcznych stawek opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadających na każdego członka rodziny wielodzietnej. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje, jeżeli członkowie rodziny wielodzietnej ujęci zostali 

w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielowi 

nieruchomości na wniosek, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

2. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo uzyskania zwolnienia o którym mowa 

w § 1 ust. 1, właściciel nieruchomości jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Krosna 

o tym fakcie,  składając korektę wniosku o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Krosna o zaprzestaniu spełniania warunków 

niezbędnych do zwolnienia. 

3. W przypadku przedłożenia przez wnioskodawcę niekompletnego wniosku, o którym mowa 

w ust. 1 organ oceniający wniosek, przed rozpatrzeniem, może zobowiązać wnioskodawcę do jego 

uzupełnienia o niezbędne informacje. 

4. Nieuzupełnienie wniosku w określonym przez organ terminie spowoduje pozostawienie wniosku 

bez rozpoznania. 

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym został złożony 

kompletny wniosek. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego, ale nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Krosna 

 

Zbigniew Kubit 
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