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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin 
wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 

Na podstawie art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1.  Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują rodziny wielodzietne o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz 1348), po spełnieniu przez właścicieli następujących warunków: 

1) są członkami rodziny wielodzietnej i zamieszkują na nieruchomości wraz z rodziną wielodzietną; 

2) posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny; 

3) wypełniają obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny; 

4) złożą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą częściowe 
zwolnienie dla rodzin wielodzietnych 

5) na dzień złożenia deklaracji nie zalegają z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2.  Zwolnienie, o którym mowa w §1 ustala się w następującej wysokości: 

᠆ 4,00 zł miesięcznie na każdego członka rodziny wielodzietnej, który posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, z tym, 
że każde piąte i kolejne dziecko z rodziny wielodzietnej otrzymuje zwolnienie w całości. 

§ 3.  W celu skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 1, właściciel nieruchomości przedłoży Wójtowi 
Gminy Gniezno deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której określi 
wysokość opłaty z uwzględnieniem przysługującego mu zwolnienia. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
 w życie z dniem 1 października 2020 roku.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (t.

j. Dz. U. z 2019. 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 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 2014r. o Karcie Dużej Rodziny

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 i 2161).

Uchwała ma na celu wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez częściowe zwolnienie ich z opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rodzina wielodzietna to rodzina, w której rodzic (rodzice) lub

małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Częściowe zwolnienie w wysokości 4,00 zł na każdego członka rodziny wielodzietnej z ww. opłaty

przysługuje właścicielom nieruchomości którzy spełniają kryterium rodziny wielodzietnej i zamieszkują

razem na nieruchomości wraz z rodziną wielodzietną.

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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