
Uchwała Nr XI/48/2015

Rady Gminy Solec – Zdrój 

z dnia 14 września 2015 roku 

w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.

Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.: poz. 645 i 1318; 2014 r. poz. 379 i poz. 1072; 2015 r. poz. 1045)

oraz art.  6k ust.4 ustawy z dnia 13 września  1996 roku o utrzymaniu czystości i  porządku w

gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; zm.: 2013 r. poz. 1593; 2015 r. poz. 87 i poz.122)

Rada Gminy Solec – Zdrój uchwala, co następuje :

§ 1

Zwalnia  się  z  opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli  nieruchomości,  na

których  zamieszkują  mieszkańcy,  prowadzących  gospodarstwo  domowe,  w  którym dochód  nie

przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń z pomocy społecznej, o jakiej mowa w art. 8 ust. 1

ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163), w części

obejmującej opłatę za szóstą i każdą następną osobę w tym gospodarstwie domowym. 

§ 2

Przez  gospodarstwo  domowe  rozumie  się  zespół  osób  mieszkających  razem  i  wspólnie  się

utrzymujących..

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec – Zdrój.

§ 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi

w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania. 

Przewodniczący Rady
Paweł Patrzałek



Uzasadnienie 

Art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje Radzie Gminy możliwość

zwolnienia w całości lub części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w których gospodarstwach domowych dochód

nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Równocześnie

art. 6j ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje Radzie Gminy możliwość

różnicowania opłat m.in. w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości. 

Tak więc podjęcie uchwały było zasadne.    


