
UCHWAŁA NR XXXV/288/2021 
RADY GMINY KLESZCZEWO 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa 

w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) w związku z art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 1648) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/271/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 5 października 2021 r. w sprawie 
zwoleniani w częśći z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 
przekraczającą, w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym -175,00 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Marek Maciejewski 
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Uzasadnienie 

UCHWAŁY NR XXXV/288/2021 
RADY GMINY KLESZCZEWO 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których 

mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

Zmiana uchwały jest konsekwencją zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi obliczonej po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Kleszczewo. Bazowa wysokość opłat wynika z odrębnej uchwały ws. wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz 
stawki opłaty za pojemnik określonej pojemności. 

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

  

Marek Maciejewski 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3AF8489A-79BA-4B0C-9A2F-648A3283BEC1. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie

