UCHWAŁA NR III/30/2018
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), w związku z art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1454),
Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny wielodzietne,
o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832).
2. Częściowe zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w wysokości 20% opłaty
gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, zbieranymi w sposób selektywny.

za

§ 2. 1. Zwolnienie o którym mowa w §1 zostanie przyznane na podstawie wykazu gospodarstw domowych
kwalifikujących się do uzyskania tego zwolnienia, przekazywanego ostatniego dnia każdego miesiąca przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Zwolnienie przysługuje od miesiąca w którym gospodarstwo domowe spełniło kryterium kwalifikujące
do uzyskania tego zwolnienia.
3. Zwolnienie przysługuje do miesiąca w którym gospodarstwo domowe przestało spełniać kryterium
kwalifikujące do uzyskania tego zwolnienia, włącznie z tym miesiącem.
§ 3. 1. Zwolnienie, o którym mowa w §1 przysługuje gospodarstwu domowemu, przy spełnieniu łącznie
następujących warunków:
1) złożono deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) członkowie gospodarstwa tworzą rodziną wielodzietną, w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o Karcie
Dużej Rodziny i posiadają aktualną Kartę Dużej Rodziny.
2. W przypadku, gdy gospodarstwo domowe składa się z członków rodziny wielodzietnej oraz osób
nie będących członkami rodziny wielodzietnej, zwolnienie o którym mowa w ust. 1 wynosi 20% opłaty
przewidzianej dla gospodarstwa domowego, odpowiadającego liczbą danej rodzinie wielodzietnej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
Województwa Małopolskiego.

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci ważność Uchwała Nr XXIII/237/2017 Rady Gminy
Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 roku.

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr III/30/2018
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.): „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 2017 r. poz. 1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz.
650 i 700), lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 i 2161)”.
W Gminie Czarny Dunajec od 1 stycznia 2016 roku przyznawane jest zwolnienie z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługujące rodzinom wielodzietnym, o których mowa w
ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (50% całościowej opłaty).
Od 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o Karcie Dużej Rodziny (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1832), zgodnie z którymi m.in. zmienia się art. 4 ustawy – definicja
rodziny wielodzietnej, przez którą aktualnie rozumie się: „rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek
rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: 1) w wieku do ukończenia 18 roku życia; 2) w wieku
do 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w: a) szkole – do dnia 30 września następującego po
końcu roku szkolnego, b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane
ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa art. 10 ust. 4 pkt 4; 3) bez ograniczeń
wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności”.
Od 1 stycznia 2019 roku art. 4 ww. ustawy otrzyma brzmienie: „Prawo do posiadania Karty
przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub
małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek”.
Mając na uwadze powyższe, oraz związane z 50% zwolnieniami dla rodzin wielodzietnych koszty
ponoszone przez Gminę, zdecydowano o obniżeniu zwolnienia dla rodzin wielodzietnych do poziomu 20%.
Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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