
UCHWAŁA NR XL/216/2018
RADY GMINY RYTWIANY

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 6m ust.1a i ust. 1b oraz art. 6n ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1289) – Rada 
Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych 
przez właścicieli nieruchomości położonych na ternie Gminy Rytwiany w brzmieniu  ustalonym w załączniku 
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wypełnioną deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć 
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od 
dnia wystąpienia zmiany.

3. W przypadku korzystania z ulgi przysługującej członkom rodziny wielodzietnej właściciel nieruchomości 
obowiązany jest złożyć wraz z deklaracją Informację o osobach wchodzących w skład rodziny wielodzietnej          
w brzmieniu ustalonym w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1 składa się w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15,        
28-236 Rytwiany lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

§ 4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1. Składanie deklaracji w formie elektronicznej odbywa się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 
Urzędu Gminy w Rytwianach, umieszczonej na Platformie Elektronicznych Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP) pod adresem http:/www.epuap.gov.pl 

2. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym  za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy  z dnia 5 września 2016 r. 
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 )  lub  podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XX/110/2016  Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli 
nieruchomości położonych na obszarze Gminy Rytwiany.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gwizdowski
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POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

Wzór deklaracji jest dostępny na stronie www.rytwiany.com.pl w zakładce „Gospodarka odpadami” 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 

Podstawa prawna:             Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

                                          ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.). 

 

Składający:                       Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników   

                                          wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie  

                                          lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. 

 

Miejsce składania:           Urząd Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15 (sekretariat –pok. nr 13) 

 

Organ właściwy  do złożenia deklaracji:       Wójt Gminy Rytwiany 

A.    OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwe pole)  (wyjaśnienie na stronie 4 deklaracji) 

 

1. □ Pierwsza deklaracja            2. □ Zmiana deklaracji ……………………....   3. □ Korekta deklaracji …………………………  
                                                                      (Data zaistnienia zmiany: dzień, miesiąc, rok)                  (Data korekty: dzień, miesiąc, rok)                                                                                                  

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami 

fizycznymi 

Składający: 1. □  osoba fizyczna          2. □  osoba prawna        3.  □   jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 

 

 PESEL* REGON  NIP  

C.   ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**  SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Kraj 

 

Województwo Powiat Gmina 

 

Miejscowość 

 

Ulica 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

Kod pocztowy  Poczta Telefon 

 

E-mail 

 

C.1   ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli inny niż w części C ) 

Kraj 

 

Województwo Powiat Gmina 

 

Miejscowość 

 

Ulica 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

Kod pocztowy  Poczta Telefon 

 

E-mail 

 

D.   ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

Gmina 

 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/216/2018

Rady Gminy Rytwiany

z dnia 30 stycznia 2018 r.
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E.    DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH   

          (Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 

E.1 Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w części D (zaznaczyć jedno właściwe pole)  

 

           1  □ odpady będą zbierane w sposób selektywny            2  □    odpady  będą zbierane w sposób nieselektywny      

E.2 Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Rytwiany w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

………………… 

zł/osobę 

E.3 Liczba osób zamieszkujących  nieruchomość wskazaną w części D nie wchodzących w skład 

rodziny wielodzietnej 

 

………………… 

osób 

E.4 Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców nie wchodzących w skład rodziny 

wielodzietnej    
 

….…………….……….            X      …………………...…              =          …………….……………………………… zł 
 (Stawka opłaty z pola E.2)                           (liczba osób z pola E.3)                      (iloczyn  stawki opłaty z pola E.2 oraz liczby osób z pola E.3)  

E.5 **  Stawka ulgowa  - 50% dla mieszkańców, wchodzących w skład rodziny wielodzietnej, 

którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, jeżeli odpady są zbierane w sposób 

selektywny, tj. jeśli zaznaczono pole E1.1)  

 

………………… 
zł/osobę 

50%  stawki z pola nr E.2**   

E.6 Liczba osób zamieszkujących  nieruchomość wskazaną w części D  wchodzących w skład rodziny 

wielodzietnej, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny *** 

 

………………… 

osób 

E.7   Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób wchodzących w skład rodziny 

wielodzietnej 

….…………….………….      X      …………………...…      =      ……………………………………………………………… zł 
 (Stawka opłaty z pola nr E.5)                           (liczba osób z pola nr E.6)             (iloczyn  stawki  z pola nr E.5 oraz liczby osób z pola nr E.6)  

E.8 Łączna miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości wskazanej w części D 

 

….…………….……….      +      …………………...…      =      ………………………………….………… zł 
 (wyliczona kwota z pola E.4 )                 (wyliczona kwota z pola E.7 )         (suma kwot z pól  stawki opłaty z pola E.4 oraz liczby osób z pola E.7)  

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi  …………………..…. zł 

(słownie ……………………………………………………………………………………..……….….....) 

F.   DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY   

       (Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 

F.1 Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w części D  (zaznaczyć jedno właściwe pole) 

            

  1.□ odpady będą zbierane w sposób selektywny             2.□    odpady  będą zbierane w sposób nieselektywny  

F.2 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady komunalne  gromadzone są w 

pojemnikach o pojemności* □ 120 l, □ 240 l,  □ 1100 l, □   KP7, □  inne …….. (*wpisać/zaznaczyć właściwe) 

 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi  …………………………………………zł  

(słownie ……………………………………………………………………………………..……….….....) 

Rodzaj pojemnika w l 
[1] 

Stawka opłaty w zł 
 [2] 

Miesięczna liczba 

pojemników w szt.  
 [3] 

Wysokość opłaty miesięcznej zł 
Iloczyn pól [2]x[3] 

    

    

    

    

    

    

RAZEM 
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G.  Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości, stanowi nieruchomość o której mowa w części E, 

  a w części nieruchomość, o której mowa części F. (Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają         w sposób 

określony w części E i części F.  

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 

wynosi ………………………………………………………………..…..zł 

                                                  (należy wpisać sumę opłat z pól nr E.8 i nr F.2 ) 

 

(słownie …………………………………………………………………………..……………………….. ) 

H. DANE DOTYCZĄCE DOMKÓW LETNISKOWYCH LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA 

CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w części D niniejszej deklaracji 

              1.□ odpady będą zbierane w sposób selektywny             2. □    odpady  będą zbierane w sposób nieselektywny 

 

Wysokość opłaty: 

                                                           …………………………………………………. 

                                                                                 (wysokość rocznej opłaty)       

 

 

I. SPIS ZAŁACZNIKÓW  (wypełnić jeśli są załączniki) 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………  

2. …………………………………………………………………………………………………………  

3. …………………………………………………………………………………………………………  

 

 

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   

 

 

 

………………………………….……………                                                 …………………………………..……………….. 
(miejscowość i data)                                                                                                              (czytelny podpis)  

 

K. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r.  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599 ze zm.).na podstawie którego organ może 

wszcząć postępowanie egzekucyjne w celu uzyskania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. 

 

2) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do  uiszczania  opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi. Wyliczoną w 

deklaracji opłatę należy uiścić bez wezwania   raz na kwartał   do 15 dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału  tj. do 15 

stycznia, 15 kwietnia, do 15 lipca, do 15 października, dla nieruchomości wykorzystywanych przez część roku, opłatę uiszcza 

się za cały rok w dwóch równych ratach w terminie do 15 kwietnia i 15 lipca każdego roku przelewem na rachunek bankowy 

Urzędu Gminy Rytwiany lub u inkasenta.   

 

3) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do  Wójta Gminy Rytwiany deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania  na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

 

4) W przypadku konieczności dokonania zmian w złożonej wcześniej deklaracji, właściciel nieruchomości zobowiązany jest 

złożyć korektę uwzgledniającą zmiany wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty zgodnie z art. 81 §2 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) 
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5) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel 

nieruchomości   jest obowiązany złożyć do  Wójta Gminy Rytwiany nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 

zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 

zmiana. 

6) ** (poz. E5) Ulga 50% stawki ustalonej określonej w uchwale Rady Gminy Rytwiany w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodziny wielodzietnej uprawnionej do 

posiadania Karty Dużej Rodziny, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

7) *** (poz. E6) Prawo do ulgi, o której mowa w poz. E5 deklaracji przysługuje  stale zamieszkującym na nieruchomości 

członkom rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy Karta Dużej Rodziny, rodzinę, w której 

rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: 

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia; 

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w: 

a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, 

b) szkole wyższej - do końca roku akademickiego - w którym jest planowane ukończenie nauki , 

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 

 

8) Do deklaracji należy załączyć Informację o osobach wchodzących w skład rodziny wielodzietnej na Załączniku Nr 2 do 

niniejszej uchwały, jeżeli dotyczy. 

  

Objaśnienia: 

 

1) Dotyczące części A deklaracji:  

-  pierwsza  deklaracja  - należy zaznaczyć pole A1,  

-  zmiana  deklaracji  -  należy zaznaczyć pole A2, 

-  korekta  deklaracji  -  należy zaznaczyć pole A3,  

 

2) Właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne - określonej w części D deklaracji, podzielono na cztery 

grupy opisane  częściach E, F, G, H 

 

 Część E - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne 

oraz stale zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D-jeśli 

dotyczy E, I. 

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość   oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.   

 

Część F - dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność 

gospodarcza i inna.  Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C F, I. 

 

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej 

wielkości - odbieranych w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Część G  - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne 

oraz stale zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza i inna. 

Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C, E, F, G, I. Wyliczenie miesięcznej opłaty 

należy dokonać poprzez wypełnienie części E, F  a następnie zsumowanie naliczonych opłat w części G  

 

Część H  -  dotyczy  domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C, D, I. Wyliczenie rocznej 

opłaty należy dokonać poprzez wypełnienie   części H  deklaracji. 

 

3) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz roczną opłatę za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku,  regulują  odrębne uchwały. 
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POLA JASNE DEKLARACJI NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

1.Identyfikator podatkowy: PESEL (wpisuje osoba fizyczna) /NIP 

(wpisuje zarządca, zarząd wspólnoty) podmiot składający deklaracje 
 

………………………………………………… 

INFORMACJA  O OSOBACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD RODZINY WIELODZIETNEJ 

UPRAWNIONYCH DO ULGI -50% W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Zwolnienie z części miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy 

nieruchomości, na których zamieszkuje rodzina wielodzietna i odpady komunalne są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rytwiany. 

 
2. Nr załącznika wpisuje wypełniający Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany, na których zamieszkują mieszkańcy 
 

……………… 

 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

3. Nazwisko 4. Imię/Imiona 

5. Imię ojca 6. Imię matki 

7.. PESEL 8. Telefon kontaktowy 

9.Adres email 

B. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ WŁAŚCICIEL UBIEGA SIĘ O 50% ZWOLNIENIE Z 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA PODSTAWIE UCHWAŁY 

RADY GMINY RYTWIANY NR XL/215/2018 Z  DNIA Z DNIA 30 STYCZNIA 2018 R. 

10. Miejscowość 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr 
lokalu 

14. Kod pocztowy 15. Poczta 16. Nr działki (wypełnić w 
przypadku braku oznaczenia 

nieruchomości) 

C. DANE O OSOBACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD RODZINY WIELODZIETNEJ 
(proszę wpisać wszystkich członków rodziny wielodzietnej, łącznie z wnioskodawcą – jeśli 
dotyczy) 

 
17. Imię i Nazwisko 

18. Stopień 

pokrewieństwa 

w rodzinie 
(ojciec, matka, 
syn,córka)  

 
19. PESEL 

 
20. Nr Karty Dużej 

Rodziny, lub inny 

dokument 

    

    

    

    

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/216/2018

Rady Gminy Rytwiany

z dnia 30 stycznia 2018 r.
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E. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ULGĘ W OPŁACIE ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  OKREŚLONĄ W UCHWALE 
NR XL/215/2018 RADY GMINY RYTWIANY  Z DNIA 30 STYCZNIA 2018 R. 

26. Imię 27. Nazwisko 

28. Data i miejsce wypełnienie załącznika (dzień - miesiąc - 

rok, miejscowość) 

29. Podpis składającego 

F. ADNOTACJE URZĘDU 

30. Uwagi organu 

POUCZENIE 

Załącznik  INFORMACJA  O OSOBACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD RODZINY WIELODZIETNEJ UPRAWNIONEJ DO ULGI 50% W 

OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY GMINY RYTWIANY 

stanowi integralną część deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  -  załącznik nr 1 do Uchwały 

Nr XL/216/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia  30 stycznia 2018 r. 

Objaśnienia 

1. Wysokość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodna z  Uchwałą Nr ….. Rady Gminy 

Rytwiany  z dnia ….. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany: 

„§ 3.1.  Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny wielodzietne, o których mowa w 

art. 4  ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.), w wysokości 

50% miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje,  jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Stawka 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla jednego członka rodziny wielodzietnej po zastosowaniu ulgi, o której 

mowa w ust. 1, wynosi 3,50 zł”.  

3 .  Prawo do ulgi przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę,  w której rodzic (rodzice) lub 

małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: 

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia; 

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia  

- w przypadku gdy dziecko uczy się w: 

a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, 

b) szkole wyższej - do końca roku akademickiego - w którym jest planowane ukończenie nauki  

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 

stopniu niepełnosprawności. 

4.. Członkami rodziny wielodzietnej są:  

1) rodzic(rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny 

dom dziecka, małżonka rodzica,  

2) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę 

przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016r. , poz, 575). 
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