
 

UCHWAŁA NR VIII/41/2019 

RADY GMINY SADOWNE 

z dnia 30 maja 2019 r. 

 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku o obniżenie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506) w zw. z art. 241 i 242 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Rada Gminy Sadowne – 

po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sadowne – 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

Nie uwzględnia się wniosku o podjęcie prac nad zmianą stawek opłat za odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych poprzez zwolnienie rodzin wielodzietnych 

z obowiązku ich ponoszenia w całości lub w części z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu 

przedmiotowej uchwały, które stanowi jej integralną część.  

 

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Sadowne do zawiadomienia 

wnioskodawców o sposobie załatwienia skargi.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

Uzasadnienie  

Do uchwały Rady Gminy Sadowne w sprawie rozpatrzenia wniosku o obniżenie opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Do Rady Gminy Sadowne wpłynął wniosek pochodzący od mieszkańców z prośbą o podjęcie 

uchwały w sprawie zwolnienia w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny. 

Tytułem uzasadnienia wnioskodawcy podali, że taka uchwała może zostać podjęta w oparciu 

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

w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.). Wskazali na pozytywny wpływ rodzin 

wielodzietnych na strukturę demograficzną oraz m.in. na fakt, że dzieci nie produkują tylu 

odpadów, co osoby dorosłe. 

W oparciu o § 93b ust. 1 statutu Gminy Sadowne, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, w ramach którego zapoznała się z wnioskiem. 

Na podstawie § 108b ust. 2 statutu Gminy Sadowne, Komisja podjęła uchwałę nr 1.2019, 

do której załącznikiem jest opinia Komisji w niniejszej sprawie, która w ocenie Rady Gminy 

Sadowne jest wyczerpująca i wystarczająca do uznania, że nie ma obecnie podstaw 

do uwzględnienia przedłożonego wniosku. 

Po pierwsze, aktualnie obowiązujące stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych zostały uchwalone przez Radę Gminy Sadowne 13 grudnia 2018 roku 

w związku z zawarciem nowej umowy na odbiór i zagospodarowanie tych odpadów w 2019 

roku. Stawka została wyliczona w taki sposób, by Gmina Sadowne nie ponosiła dodatkowych 

kosztów tego zadania. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłaty 

pochodzące od mieszkańców powinny w całości pokrywać koszty systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Zastosowanie zwolnienia skutkowałoby koniecznością 

podwyższenia stawek dla innych mieszkańców gminy. 

Po drugie, problemem jest definicja rodziny wielodzietnej zawarta w ustawie z dnia 5 grudnia 

2014 roku o karcie dużej rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.). Zgodnie z art. 4 

ust. 1 w/w ustawy przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę, w której rodzic 

(rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci 

bez względu na ich wiek. Jak z powyższego wynika, zwolnienie nie obejmowałoby wyłącznie 

małych dzieci pozostających pod pieczą rodziców. 

 


