
UCHWAŁA Nr IX/111/19 
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM 

z dnia 5 czerwca 2019 r.  
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/177/16 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim                
z dnia 25 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, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) oraz art. 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 ze zm.)   

 
Rada Miejska w Sędziszowie Małopolskim uchwala co następuje: 

 
§ 1 

W uchwale Nr XVI/177/16 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 25 lutego                 
2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:  
,,Zwalnia się częściowo z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski, na których zamieszkują rodziny 
wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.), w części stanowiącej 3,00 złote kwoty przedmiotowej 
opłaty należnej od każdej osoby posiadającej Kartę Dużej Rodziny zamieszkującej na tej 
nieruchomości” 

2) § 2 otrzymuje brzmienie:  
,, 1. Zwolnienie z części opłaty o którym mowa w  § 1 przysługuje od miesiąca następującego                             
po miesiącu w którym złożono stosowne zgłoszenie w sprawie zwolnienia w części 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 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.). 
2. Zgłoszenia dokonuje się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 
3. Składając przedmiotowe zgłoszenia  należy przedłożyć, do wglądu, Karty Dużej Rodziny wszystkich 
osób zamieszkujących daną nieruchomość, na które będzie przysługiwać zwolnienie z części opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.” 
 3) § 4 otrzymuje brzmienie: 

,,Zwolnienie z części 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.) na 
podstawie niniejszej Uchwały stosuje się do dnia 31.12.2021 roku”. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego.  
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r.  
 


