
KOMU PRZYSŁUGUJE ZNIŻKA W OPŁACIE ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?

Zniżka w opłacie za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi przysługuje właścicielom 
nieruchomości, na których zamieszkują rodziny 
wielodzietne. Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej 
Rodziny przez rodzinę wielodzietną 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 zgod- 
   nie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10  
   ust. 4 pkt 4;
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci 
legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności.

OD KIEDY OBOWIĄZUJE ZNIŻKA?

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wejdzie w życie z dniem 
1 maja 2016 r. Oznacza to, że już za miesiąc maj 
2016 r. właściciel nieruchomości może zapłacić 
mniej za śmieci.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ ZNIŻKI?

Wysokość zniżki to 30% kwoty opłaty należnej 
od każdej rodziny wielodzietnej zamieszkującej na 
nieruchomości.

CO POWINIENEM ZROBIĆ, ŻEBY SKORZYSTAĆ ZE ZNIŻKI?

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości,  
w której nie wyodrębniono własności żadnego 
lokalu powinieneś złożyć deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami do Urzędu 
Miasta Opola. Możesz to zrobić osobiście w Urzę-
dzie (Plac Wolności 7-8, pok. 107), elektronicznie 
(za pomocą platformy PEUP, EPUAP ), bądź pobrać 
druk deklaracji z internetu, wydrukować, wypełnić 
i dostarczyć do Urzędu. 

Jeżeli jesteś właścicielem lokalu w budynku wie-
lolokalowym, poinformuj wspólnotę mieszkaniową 
lub spółdzielnię mieszkaniową o chęci korzystania 
ze zniżki. Następnie wspólnota albo spółdzielnia, na 
podstawie danych przekazanych przez mieszkań-
ców, złożą do Urzędu Miasta zbiorczą deklarację,  
w której opłata zostanie odpowiednio zmniejszona.

JAK UDOKUMENTOWAĆ PRAWO DO POSIADANIA ZNIŻKI?

W przypadku, gdy na nieruchomości nie wyod-
rębniono własności lokalu do udokumentowania 
prawa do posiadania zniżki wystarczy podanie 
liczby członków rodziny wielodzietnej w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Właściciele lokali w budynkach wielolokalo-
wych podają wspólnocie mieszkaniowej lub spół-
dzielni mieszkaniowej nr Karty Dużej Rodziny lub  
w przypadku jej braku nr PESEL wszystkich człon-
ków rodziny wielodzietnej. Podmioty te umieszczą 
te informacje w zbiorczej deklaracji, którą następnie 
złożą do Urzędu Miasta Opola.

CZY DO SKORZYSTANIA ZE ZNIŻKI MUSZĘ MIEĆ 
KARTĘ DUŻEJ RODZINY?

Nie. Uprawnieni do skorzystania ze zwolnienia 
są wszyscy właściciele nieruchomości, na których 
zamieszkują rodziny wielodzietne. W przypadku 
braku Karty Dużej Rodziny uprawnienie do sko-
rzystania ze zwolnienia należy udokumentować 
poprzez podanie nr PESEL członków rodziny wielo-
dzietnej wspólnocie mieszkaniowej albo spółdzielni 
mieszkaniowej.

NA MOJEJ NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKUJE RODZINA 
WIELOPOKOLENIOWA, NIE BĘDĄCA RODZINĄ 

WIELODZIETNĄ. CZY PRZYSŁUGUJE MI ZNIŻKA?

Nie. Zwolnienie przysługuje wyłącznie tym wła-
ścicielom nieruchomości, na których zamieszkuje 
rodzina wielodzietna. 

CZY ZNIŻKA PRZYSŁUGUJE TYLKO OSOBOM 
SEGREGUJĄCYM ŚMIECI?

Nie. Ze zniżki mogą skorzystać także właściciele 
nieruchomości, na których prowadzona jest zbiórka 
nieselektywna.

KTO JEST CZŁONKIEM RODZINY WIELODZIETNEJ 
W ROZUMIENIU USTAWY O KARCIE DUŻEJ RODZINY?

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny 
członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także  
 rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby)  
 prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;



3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad  
 którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą,  
 oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie 
  zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której  
 mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  
 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  
 (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

NA MOJEJ NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKUJE 7 OSÓB,  
Z KTÓRYCH 5 JEST CZŁONKAMI RODZINY WIELODZIETNEJ,  
A 2 OSOBY NIE NALEŻĄ DO RODZINY WIELODZIETNEJ  

W ROZUMIENIU USTAWY. JAK PRAWIDŁOWO WYLICZYĆ 
WYSOKOŚĆ OPŁATY W DEKLARACJI? 

Obowiązujący od 1 maja 2016 r. druk deklaracji 
pozwala na wyliczenie podstawy opodatkowania 
(kwoty opłaty za wszystkie osoby zamieszkujące 
bez zastosowania zwolnienia) oraz kwoty zwol-
nienia. W omawianym przypadku od podstawy 
opodatkowania (kwoty opłaty za 7 mieszkańców) 
należy odjąć kwotę zwolnienia (wysokość opłaty 
za 5 mieszkańców pomnożoną razy 30%).

SKĄD BĘDĘ WIEDZIAŁ, O ILE MNIEJ PŁACIĆ 
ZA ŚMIECI PO ZASTOSOWANIU ZNIŻKI?

Nowa wysokość opłaty wynikać będzie ze złożonej 
deklaracji, którą właściciel nieruchomości powinien 
złożyć, żeby skorzystać ze zwolnienia.

CZY MUSZĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE 
MI ULGI W OPŁACIE ZA ŚMIECI?

Nie, jednak żeby skorzystać ze zwolnienia należy 
złożyć nową deklarację, w której należy wyliczyć 
nową wysokość opłaty.

SKĄD BĘDĘ WIEDZIAŁ, ŻE URZĄD UWZGLĘDNIŁ MOJĄ 
DEKLARACJĘ I ŻE POWINIENEM PŁACIĆ MNIEJ ZA ŚMIECI? 

CZY URZĄD WYDA MI DECYZJĘ PRZYZNAJĄCĄ ULGĘ?

Po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi opłatę należy 
uiszczać w wysokości wykazanej w tej deklaracji. 
Urząd Miasta nie wyda dokumentu potwierdza-
jącego korzystanie ze zwolnienia, ponieważ taką 
funkcję pełnić będzie złożona deklaracja. 
Jedynie weryfikacja danych zawartych w deklaracji 
może nastąpić w trybie postępowania podatkowe-
go zakończonego decyzją.

CZY W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM ZNIŻEK W OPŁACIE 
ZA ŚMIECI ZMIENIŁY SIĘ ZASADY PŁATNOŚCI OPŁATY?

Nie. Terminy płatności opłaty oraz nr kont nie uległy 
zmianie. Opłatę należy uiścić z góry, do 10 dnia 
każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia 
opłaty dotyczy.

Więcej szczegółów na www.opole.pl
lub zeskanuj kod:

Urząd Miasta Opola
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych:

Plac Wolności 7-8
tel.: 77 54 11 339
       77 45 11 874

ZNIŻKI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH
w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi


