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Radna Gminy Mielec 
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Dotyczy: Odpowiedz na interpelację złożona w dniu29.03.2018r. w sprawie ulg za wywóz śmieci i projektu sali 
gimnastycznej przy szkole w Książnicach.

W świetle obowiązujących przepisów tj. na podstawie art. 6k ust. 4 Ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1289 z póź. zm.) „Rada gminy, 
w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuję 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.), lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie 
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 777)."

W przywołanym przepisie, przyznającym Radzie Gminy upoważnienie do wprowadzenia 
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, posłużono się pojęciem rodziny 
wielodzietnej (nie członka takiej rodziny) i odwołano się do definicji rodziny wielodzietnej zawartej 
w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic 
(rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej - do końca roku akademickiego
- w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa 
w art. 10 ust. 4 pkt 4;
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

W art. 6k ust. 4 ustawodawca postanowił, że Rada Gminy, w drodze uchwały, może zwolnić 
w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny wielodzietne,
0 których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny i nie uzależnił faktu zwolnienia od legitymowania 
się przez członków takiej rodziny Kartą Dużej Rodziny.

Obowiązujący w Gminie Mielec system opłat w tym podział na grupy sprawia, że rodziny 
wielodzietne mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci płacą tyle co rodziny z jednym bądź dwójką 
dzieci. Wprowadzenie dodatkowych ulg dla tych rodzin zwiększy różnicę. Zwolnienie w całości lub w części
1 opłat za odpady komunalne rodzin wielodzietnych, spowoduje wzrost opłat, a koszty przeniesione 
zostaną na pozostałe gospodarstwa.
Sporządzili: Tomasz Ortyl, Mirosław Serafin tel. 17 774 56 48, pok. 17.



Sposób ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje min. art. 6j ust 1 i 2 
i 6k. ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 
z 2017 poz. 1289 z póż. zm.):
Art. 6j. [Wyliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi]
1. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi iloczyn:
1) liczby mieszkańców zamieszkujqcych danq nieruchomość, lub
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
3) powierzchni lokalu mieszkalnego
- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1.
2. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, rada gminy może uchwalić jednq stawkę 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. [...]

Art. 6k. [Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Określenie stawki 
opłaty]
1. Rada gminy, w drodze uchwały:
1) dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod 
określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej 
metody ustalenia opłat na obszarze gminy;
2) ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2. Rada gminy, określajqc stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:
1) liczbę mieszkańców zamieszkujqcych danq gminę;
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa 
w art. 6r ust. 2-2b i 2d;
4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzajg odpady nieregularnie, w szczególności to, 
że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstajq sezonowo. [...].

Nadmieniam, że na podstawie przepisów o pomocy społecznej oraz art. 27 ustawy o Karcie Dużej 
Rodziny gmina może przyznawać rodzinom wielodzietnym dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Podstawą takiej dopłaty są uchwały dotyczące gminnej Karty Dużej Rodziny, a nie 
wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jeżeli przyjęte zasady opłat są 
krzywdzące dla mieszkańców, Rada Gminy w drodze uchwały może zmienić zarówno stawki jak i sposób 
ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o obowiązujące przepisy i z 
zachowaniem terminów ustawowych.

W odpowiedzi na drugie Pani pytanie informuję, że na najbliższych zebraniach wiejskich 2018 r. 
sołectw Książnice, Boża Wola, Goleszów dotyczących przeznaczenia funduszy sołeckich na rok 2019, 
istnieje możliwość zaangażowania środków z funduszy na przygotowanie dokumentacji technicznej 
(projektowej) „Budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Książnicach". W przypadku braku 
akceptacji mieszkańców co do takiego przeznaczenia środków, Wójt Gminy Mielec zaproponuje takie 
zadanie do budżetu Gminy na 2019 rok. Jeśli Rada Gminy Mielec przychyli się do propozycji prace 
projektowe zostaną uruchomione w 2019 roku. Jednocześnie jeśli pojawią się możliwości dofinansowania 
budowy takiej sali m.in. ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki to Gmina Mielec przygotuje stosowną 
dokumentację aplikacyjną w oparciu o dokumentację techniczną.

Otrzymują:
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Z poważaniem

Sporządzili: Tomasz Ortyl, Mirosław Serafin lei. 17 774 56 48, pok. 17.


