
UCHWAŁA NR XXIX/160/2020 
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

z dnia 7 maja 2020 r. 

w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 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. 

§ 2. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości, o których mowa w § 1, w wysokości 3 zł miesięcznie. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 
częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

 
 

Mariusz Suchecki 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) rada gminy, w drodze uchwały, może 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 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507, 1622,1690 i 1818), lub
rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z
2019 r., poz. 1390 i 1907).

Na podstawie powyższej delegacji ustawowej, Rada Miejska w Drezdenku uchwałą nr VI/33/2019 z
dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zwolniła z części opłat właścicieli nieruchomośći 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. Wysokość zwolnienia wynosi 2 zł miesięcznie od osoby, bez względu na sposób
zbierania odpadów.

Zgodnie z powołanym powyżej przepisem art. 6k ust. 4 ustawy zwolnienie z tytułu gospodarowania
odpadami komunalnymi nie zależy ani od ilości członków rodziny wielodzietnej zamieszkujących
nieruchomość ani od uchwalonej stawki opłaty.

Podmiotem uprawnionym do skorzystania ze wskazanego powyżej zwolnienia w opłacie jest
bowiem właściciel nieruchomości, na której zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie
o Karcie Dużej Rodziny, nie zaś każdy członek tej rodziny.

Przedmiotowe zwolnienie powinno zatem podlegać odliczeniu od opłaty należnej z tytułu
gospodarowania odpadami komunalnymi wyliczonej według wybranej przez organ stanowiący metody
obliczenia opłaty.

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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