
UCHWAŁA NR XXI/113/2020 
RADY GMINY ZIELONKI 

z dnia 15 października 2020 r. 

w sprawie uchylenia Uchwały nr XIV/3/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie 
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych 

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1439), Rada Gminy Zielonki 
stanowi, co następuje: 

§ 1. Postanawia się o uchyleniu Uchwały nr XIV/3/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 4 lutego 2016 r. 
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych (Dz. 
Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 1105). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą od 1 stycznia 2021 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Zielonki 

 
 

Mirosław Golanko 
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Uzasadnienie

Uchwałą nr XIV/3/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. Rada Gminy Zielonki zwolniła z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi rodziny wielodzietne, które posiadają Kartę Dużej Rodziny i zobowiązały się do
selektywnej zbiórki odpadów. Wysokość zwolnienia wynosi 100% opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na trzecie i kolejne dziecko zamieszkujące w rodzinie wskazane w deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane jest stale rosnącymi kosztami systemu odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych na terenie gminy Zielonki. Koszty te mają główny wpływ na kształtowanie się
wysokości stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla mieszkańców.
Funkcjonowanie rządowych programów socjalnych w dużym stopniu wspiera polskie rodziny, które już od
2016 roku otrzymują wsparcie finansowe w ramach programu „Rodzina 500 Plus”, a zgodnie ze zmianami
wprowadzonymi w tym Programie, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde
dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

W związku z powyższym, proponuje się uchylenie dotychczas obowiązującego zwolnienia z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 1 stycznia 2021 r.
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