
        PROJEKT NR 12 

Uchwała Nr …………………….. 

Rady Miejskiej Giżycko 

z dnia …………….. 2016 r. 

w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 

549 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art.110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: 

§ 1 

Do załącznika uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej Giżycko z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie 

przyjęcia Programu Wspierania Rodzin „Giżycka Karta Dużej Rodziny” wprowadza się następujące 

zmiany: 

1)      w załączniku do uchwały na stronie 9, w rozdziale ULGI I ZWOLNIENIA DLA RODZIN 

WIELODZIETNYCH punkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1.      Rozwiązania, które wchodzą w skład Giżyckiej Karty Dużej Rodziny: 

a)      50% zniżki w odniesieniu do aktualnie obowiązujących opłat za wstęp na basen; 

b)      50% zniżki na lodowisko wraz z wypożyczeniem łyżew w odniesieniu do aktualnie 

obowiązujących opłat; 

c)      50% zniżki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

d)      50% zniżki dla dzieci i młodzieży na zajęcia oraz imprezy artystyczno-kulturalne organizowane 

przez Giżyckie Centrum Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (dotyczy zajęć płatnych); 

e)       częściowo zwalnia się z opłaty rodziców/prawnych opiekunów, wychowujących dziecko 

uczęszczające do przedszkola jeżeli w rodzinie/rodzinie zastępczej prowadzącej wspólne 

gospodarstwo domowe na utrzymaniu znajduje się co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 

roku życia, a w przypadku osób uczących się do ukończenia 25 roku życia, z tym że w przypadku, gdy 

w rodzinie na utrzymaniu znajduje się troje dzieci zwolnienie z opłaty wynosi 50%, a w przypadku 

czterech i więcej takich osób –zwolnienie wynosi 80% opłaty. 

f)      jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się trzeciego i więcej dzieci; 

g)        współpraca z zainteresowanymi firmami z terenu Giżycka; 

h)      pierwszeństwo w programach zdrowotnych realizowanych przez Gminę Miejską Giżycko. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



 

UZASADNIENIE 

50% zniżka w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest realnym wsparciem 

dla rodzin wielodzietnych. Działania promujące i wspierające posiadaczy Karty Dużej Rodziny, 

mają zapobiegać negatywnym zjawiskom związanym ze starzeniem się społeczeństwa w 

Giżycku oraz zachęcenia do posiadania i wychowywania potomstwa w Giżycku wbrew 

aktualnej tragicznej sytuacji szpitala miejskiego.   

Dodatkowo ogłoszona w zeszłym roku nadwyżka finansowa w MZMGO jest w stanie 

zbilansować przedmiotową zniżkę.  

 

 

 


