
UCHWAŁA NR XXIX/232/20 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i 1579 oraz z 2020 r., poz. 115, poz. 284 i poz. 875) oraz art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 703), Rada Miejska w Mosinie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/163/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 ust. 1 otrzymuje  brzmienie: 

„Zwalnia się 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.”. 

2. Uchyla się  § 3 oraz załącznik nr 1 do uchwały. 

3. § 4 otrzymuje  brzmienie: 

„1. Częściowe zwolnienie przysługuje, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym złożono wniosek. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą do przyznania zwolnienia z części opłaty 
za gospodarowanie odpadami, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji. 

3. Wysokość dochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1, ustala się na zasadach przewidzianych 
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 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
lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Mając na uwadze fakt, iż na terenie gminy Mosina znajdują się rodziny korzystające z pomocy
społecznej, a więc będące w trudnej sytuacji finansowej, zasadnym jest konieczność wprowadzenia ulgi
w postaci częściowego zwolnienia w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie wprowadzenie ulgi dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny ma na celu wsparcie
i promowanie wszystkich dużych rodzin, niezależnie od ich dochodów.

Wymogi wskazane w pierwotnej Uchwale Nr XXIII/163/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 lutego
2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego, poz. 1584), przekroczyły delegację ustawową, wobec powyższego podjęcie
przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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