
UCHWAI:.A NR XIV.90.2019 
RADY GMINY BABOSZEWO 
z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie zwolnienia w cz~sci z oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wlascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkuj(! 
mieszkancy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz 
art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) Rada Gminy Baboszewo uchwala, co 
nastElPuje: 

§ 1 

1. Zwalnia siEl w cZElsci z oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wlascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkujq rodziny wielodzietne, 0 ktorych 
mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r . 0 Karcie Duzej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., 
poz.1390 i 1907). 
2. Zwolnienie, 0 ktorym mowa w ust. 1, stanowi 20% miesiElcznej oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, od wlascicieli nieruchomosci, na ktorych 
zamieszkujq mieszkancy, jezeli odpady Sq zbierane i odbierane w sposob 
selektywny, uchwalonej przez RadEl Gminy Baboszewo. 

§ 2 

Traci moc Uchwala Nr VIII.48.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. 
w sprawie zwolnienia w cZElsci z oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wlascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkujq mieszkancy. 

§3 

Wykonanie uchwaly powierza siEl Wojtowi Gminy Baboszewo. 

§4 

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku UrzEldowym Wojewodztwa 
Mazowieckiego i wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2020 r. 



Uzasadnienie do Uchwaly Nr XIV.90.2019 
Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

Zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku 0 utrzyrnaniu 
czystosci i porzqdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) Rada gminy, 
w drodze uchwaly, moze zwolnic w calosci lub w cz~sci z oplaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wlascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkujq 
mieszkancy, w cz~sci dotyczqcej gospodarstw domowych, w ktorych dochod nie 
przekracza kwoty uprawniajqcej do swiadczen pieni~znych z pomocy spolecznej, 
o ktorej mowa wart. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy 
spolecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507), lub rodziny wielodzietne, 0 ktorych mowa 
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. 0 Karcie Duzej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1390 i 1907). 

W Gminie Baboszewo od 1 stycznia 2016 roku przyznawane bylo zwolnienie 
w cz~sci z oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyslugujqce 
rodzinom wielodzietnym, 0 ktorych mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku 
o Karcie Duzej Rodziny (40% miesi~cznych stawek oplat uchwalonych przez Rad~ 
Gminy Baboszewo). Natomiast od 1 lipca 2019 roku zwolnienie to wynosi 20% 
miesi~cznych stawek oplat uchwalonych przez Rad~ Gminy Baboszewo. 

Od 1 stycznia 2019 roku weszly w zycie nowe przepisy ustawy 0 Karcie Duzej 
Rodziny (Dz. U. z 2019 roku, pOZ. 1390 i 1907), ktorej art. 4 ust. 1 stanowi, ze Prawo 
do posiadania Karty przysluguje czlonkowi rodziny wielodzietnej, przez ktorq 
rozumie si~ rodzin~, w ktorej rodzic (rodzice) lub malzonek rodzica majq lub mieli 
na utrzyrnaniu lqcznie co najmniej troje dzieci bez wzgl~du na ich wiek. 

Majqc na uwadze, iz liczba osob uprawnionych do korzystania ze zwolnienia 
wzrosla, oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie Sq w stanie pokryc 
miesi~cznych kosztow funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnyrni. W zwiqzku z powyzszym zdecydowano 0 obnizeniu zwolnienia dla 
rodzin wielodzietnych do poziomu 20%. 

Od 1 stycznia 2020 r. zwolnienie w cz~sci z oplaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi przyslugiwac b~dzie tylko wlascicielom nieruchomosci, na 
ktorych zamieszkujq mieszkancy, jezeli odpady b~dq zbierane i odbierane w sposob 
selektywny. 


