
 

       Załącznik do Uchwały Nr VI/59/19 

 

Rady Miasta Bielsk Podlaski 

 

 z dnia 26 marca 2019 r. 

 

 

Zgłoszenie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne 

 

Podstawa prawna Uchwała Nr VI/59/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2019 r.        

Art. 6 k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz.1454 z późn. zm.) 

Składający Właściciel nieruchomości, na której 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.) 

Miejsce składania 

zgłoszenia 

Urząd  Miasta Bielsk Podlaski   

ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski 
A. DANE WNIOSKODAWCY 
* dotyczy składającego zgłoszenie będącego osobą fizyczną / **niebędącego osobą fizyczną 

Pierwsze imię, drugie imię, nazwisko*/nazwa pełna**/ (niepotrzebne skreślić) 

Numer PESEL * / NIP ** 

 
B. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 

Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne 

C. WYKAZ OSÓB RODZINY WIELODZIETNEJ ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ  

 

Lp. 

 

 

Imiona i nazwiska  

rodziców/opiekunów  

prawnych oraz  

zamieszkujących dzieci 

Nr Karty Dużej Rodziny Data ważności 

Karty Dużej Rodziny 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

D. PODPIS SKŁADAJACEGO ZGŁOSZENIE 

 

………………………………….. 
(miejscowość, data) 

 

………………………………………………. 
(czytelny podpis składającego zgłoszenie) 

 

OBJAŚNIENIA DO ZGŁOSZENIA: 
1. Formularz zgłoszenia przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, do których ma zastosowanie art. 6 k ust. 4 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przez właścicieli rozumie się współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 

oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością. 

2. Zwolnienie w wysokości 50% miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na każdego członka 

rodziny wielodzietnej wskazanego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje od 

pierwszego dnia miesiąca, w którym zostanie złożone kompletne zgłoszenie. 


