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UCHWAŁA NR XXXVI/325/2017 

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

z dnia 13 stycznia 2017 r. 

w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

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

których zamieszkują mieszkańcy, w części zamieszkałej przez rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie 

z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 785 ze  zm.). 

2. Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje, jeżeli rodzina wielodzietna 

posiada Kartę Dużej Rodziny. 

§ 2.  Wysokość zwolnienia wynosi 50% kwoty miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny, bez względu na sposób zbierania odpadów. 

§ 3.  Traci moc uchwała Nr XXXIII/303/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 listopada 2016 r. w 

sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Drezdenku 

 

 

Adam Kołwzan 
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Uzasadnienie  

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) Rada Gminy zgodnie ze zmienionym art. 6k ust. 4 tej ustawy 

może w drodze uchwały zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, 

w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o 

której mowa w art.8 ust.1 lub 2 ustawy z dnia 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. 

zm.), lub rodziny wielodzietne o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 785 ze zm.). 

Na podstawie powyższej delegacji ustawowej Rada Miejska w Drezdenku uchwala częściowe zwolnienie 

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, w części zamieszkałej przez rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 

2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w wysokości 50% kwoty miesięcznej od osoby od stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny, bez względu na sposób zbierania 

odpadów. 

Rada Miejska w Drezdenku Uchwałą Nr XXXIII/303/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 

częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwolniła z części opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w 

części zamieszkałej przez rodziny wielodzietne. Uregulowania zawarte w §2 ust.2 do ust.6, w §3 wymienionej 

uchwały nie znajdują podstaw prawnych w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

w szczególności zaś w art. 6k ust.4 tej ustawy. Granicą kompetencji rady gminy w tym zakresie jest wyłącznie 

możliwość przyznania zwolnienia w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości wskazanych przez ustawodawcę a nie upoważnia do nakładania na właściciela 

obowiązku składania wniosku w celu skorzystania ze zwolnienia lub wprowadzania zapisów do spełnienia 

kryteriów. 

Biorąc pod uwagę powyższe uchyla się uchwałę Nr XXXIII/303/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 

23 listopada 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 


