
 
 

UCHWAŁA NR XX/208/2020 
RADY MIASTA SULEJÓWEK 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
Miasta Sulejówek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)1) oraz art. 6k. ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 6j ust. 1 pkt.1, oraz art. 6k. 
ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. 
poz. 2010 z późn. zm.)2) , Rada Miasta Sulejówek, uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będący członkami rodzin wielodzietnych w rozumieniu 
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 z późn. zm.). 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 6,00 zł miesięcznie od każdego członka 
rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1390 z późn. zm.). 

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/83/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie 
częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.  

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 września 2020 r. 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Sulejówek 

 
 

Daniel Dąbrowski 

 
1) Dz. U. 2019, poz. 1309, poz. 1696, poz.1815 
2) Dz. U. 2019 r., poz. 1579,poz. 150, poz. 284 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 czerwca 2020 r.

Poz. 6556
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