
UCHWALA NR llr.V[\./.^l./2019 
ZGROMADZENIA ZWIAZKU MI^DZYGMINNEGO 

„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNANSKIEJ” 
z dnia 2019 roku

w sprawie: zwolnienia w czpsci z optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dotyczqcego rodzin wielodzietnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Duzej Rodziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zwi^zku z art. 69 ust. 3, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 
w zwi^zku z art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506), art. 6k ust. 4 w zwi^zku z art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 
o utrzymaniu czystosci i porz?dku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) oraz 
§ 13 pkt 1 Statutu Zwi^zku Mi?dzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznanskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 17.07.2013 r., poz. 4609 ze zm.), 
Zgromadzenie Zwi^zku Mi?dzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej” 
uchwala, co nast?puje:

§1

1. Zwalnia si? w cz?sci z optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wtascicieli 
nieruchomosci w zakresie rodzin wielodzietnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 
5 grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.) 
w przypadku, jesli odpady komunalne na nieruchomosci s^ zbierane i odbierane 
w sposob selektywny.

2. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1 ustala si? dla rodziny wielodzietnej ponad kwot? 
przekraczaj^c^:

1) w przypadku nieruchomosci zabudowanej budynkiem, w ktorym znajduj^ 
si? wi?cej niz 4 lokale mieszkalne - 70,00 zt,

2) w przypadku nieruchomosci zabudowanej budynkiem, w ktorym znajduj^ 
si? nie wi?cej niz 4 lokale mieszkalne - 80,00 zt.

§2

Wykonanie uchwaty powierza si? Zarz^dowi Zwi^zku Mi?dzygminnego „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem 1 pazdziernika 2019 r. po uprzednim opublikowaniu 
w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Wielkopolskiego.

Anna Szajerka 
^P&ca PpawrjV^



UZASADNIENIE DO UCHWALYNR XU.iL /.. ... /2019
ZGROMADZENIA ZWI/\ZKU MIEjDZYGMINNEGO 

GOSPODARKA ODPADAMIAGLOMERACJI POZNANSKIEJ 
z dnia ..llxp.vCK.... 2019 roku.

Niniejsza uchwata zostata podjpta z inicjatywy Zgromadzenia Zwiqzku 

Mipdzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej” w zwiqzku z likwidacjq 

zroznicowania stawki w zaleznosci od ilosci osob zamieszkaiych w lokalu mieszkalnym. 

Uchwaia ta jest takze odpowiedziq na wniosek Rady Rodziny Duzej w Poznaniu o rozwazenie 

zastosowania ulg dla rodzin wielodzietnych. Rada Rodziny Duzej w Poznaniu powofafa sip 

na analizp przeprowadzonq przez Pana prof, dr hab. Wiodzimierza Urbaniaka z Wydziaiu 

Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak wskazaia Rada Rodziny Duzej, 

z ww. analizy wynika, iz wraz ze wzrostem liczby osob w gospodarstwie domowym w rodzinie 

wielodzietnej, zmniejsza sip Hose wytwarzanych odpadow w przeliczeniu na osobp. Wzwiqzku 

z powyzszym Rada Rodziny Duzej wniosia o wprowadzenie zwolnienia dla rodzin 

wielodzietnych skfadajqcych sip z wipcej niz 5 osob.

Pomimo faktu, iz wprowadzenie zwolnienia z opiaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi jest fakultatywne, po przeanaiizowaniu sytuacji rodzin wielodzietnych oraz 

powyzszego wniosku Zgromadzenie Zwiqzku Mipdzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznanskiej”postanowiio przychylic sip do propozycji Rady Rodziny Duzej. Biorqc 

pod uwagp sytuacjp finansowq Zwiqzku, w przypadku nieruchomosci zabudowanej 

budynkiem, w ktdrym znajdujq sip wipcej niz 4 lokale mieszkalne uznano za stosowne 

wprowadzenie zwolnienia ponad kwotp przekraczajqcq 70,00 zi, natomiast w przypadku 

nieruchomosci zabudowanej budynkiem, w ktdrym znajdujq sip nie wipcej niz 4 lokale 

mieszkalne - ponad kwotp przekraczajqcq 80,00 zi.

Z uwagi na powyzsze Zgromadzenie Zwiqzku uznafo za zasadne podjpeie niniejszej 
uchwaiy.


