
 

 

UCHWAŁA NR XIII/207/2015 

RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia 24 września 2015 roku 

w sprawie zwolnienia 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  

(t.j. Dz. U. z 2015, poz. 163 z późn. zm.). 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 1399 późn. zm.) Rada Miasta Zakopane uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Ustanawia się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zakopane, 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 (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 163 z późn. zm.). 

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w §1 ustala się w wysokości 50% opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny, zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie 

1 stycznia 2016 r. 

  

Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Grzegorz Jóźkiewicz 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 października 2015 r.

Poz. 5674
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