UCHWAŁA NR XX/123/16
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 25 stycznia 2016 r.
w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi właścicieli
nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 6k ust.4 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) Rada Miejska Lądka- Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się częściowo z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem ust.2,
właścicieli nieruchomości zamieszkiwanych przez rodziny wielodzietnie, o których mowa w ustawie z dnia 5
grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.poz.1863 oraz z 2015r.poz.1359) w zakresie w jakim opłata za
gospodarowanie odpadami komunlnymi przewyższa 1 zł/osobę.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1, dotyczy trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie wielodzietnej, o
której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka - Zdroju.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Tomasz Nowicki
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Uzasadnienie
W ziwązku ze zmianą art. 6k ust.4 z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.z 2013r.poz.1399 ze zm.) od 1 stycznia 2015 Rada Gminy może zwolnić w całości lub części z opłaty za
gospodrowanie odpadami komunlanymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują m.in.rodziny
wielodzietne o których mowa w ustawie z dn.5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.poz 1863 oraz z
2015r.poz.1359). Ze względu, że jest to zmiana korzystna dla podatnika uchwała zacznie obowiązywać z mocą
wsteczną od 1 stycznia 2016r.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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