
UCHWAŁA NR XVI/155/2016
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH

z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 6k ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 1269, 1688 i 1793) Rada Miejska 
w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny wielodzietne, 
o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 oraz z 2015 r. 
poz. 1539).

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w wysokości 40% miesięcznej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje, jeżeli członkowie rodziny wielodzietnej złożyli lub zostali 
ujęci w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zamieszkują na danej 
nieruchomości.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. Rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę wielodzietną w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 poz. 1863 z późn. zm.);

2. Karcie Dużej Rodziny - należy przez to rozumieć dokument identyfikujący członka rodziny wielodzietnej 
wydany na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 poz. 1863 z późn. 
zm.);

3. Właścicielu nieruchomości - rozumie się przez to właściciela nieruchomości w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1399 z późn zm.).

§ 3. W celu uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 1 należy:

1. Przedłożyć Burmistrzowi Polic oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały;

2. Złożyć Burmistrzowi Polic deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Deklaracja składana jest przez właściciela nieruchomości;

3. W przypadku ukończenia przez dziecko 18 roku życia, do oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, załączyć 
zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole średniej lub wyższej;

4. Załączyć dokumenty potwierdzające dane zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1, dotyczące osób 
uprawnionych do uzyskania zwolnienia (np. kopia Karty Dużej Rodziny, kopia aktu urodzenia dziecka).

§ 4. 1. O wszelkich zmianach mających wpływ na prawo uzyskania  zwolnienia, o którym mowa w § 1, rodzic 
jest obowiązany pisemnie powiadomić o tym Burmistrza Polic w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany poprzez 
złożenie odpowiednich dokumentów, o których mowa w § 3.

2. W przypadku przedłożenia niekompletnych dokumentów, o których mowa w § 3 Burmistrz Polic, przed 
udzieleniem zwolnienia, może zobowiązać do ich uzupełnienia.

3. W przypadku zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskutek wygaśnięcia 
któregoś z warunków określonych w § 3, prawo do częściowego zwolnienia przysługujące rodzinie wielodzietnej 
wygasa z końcem miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.

§ 5. 1. Dokumenty, o których mowa § 3 należy składać do dnia 15 każdego miesiąca.

2. Zwolnienie przysługiwać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały złożone 
kompletne dokumenty.
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3. Wyjątkowo, aby uzyskać zwolnienie od kwietnia 2016r., dokumenty, o których mowa w § 3, należy 
przedłożyć do dnia 25 marca 2016r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Województwa 
Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Witold Król
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   Załącznik  
   do uchwały nr XVI/155/2016 

Rady Miejskiej w Policach 
   z dnia 23.02.2016 r. 

OŚWIADCZENIE DLA RODZINY WIELODZIETNEJ 
 

Podstawa prawna § 3 ust. 1 uchwały nr XVI/155/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23.02.2016 r. w sprawie 
częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują rodziny wielodzietne. 

 
MIEJSCE SKŁADANIA OŚWIADCZENIA 

Urząd Miejski w Policach 
ul. Stefana Batorego 3 
72-010 Police 

 
A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 
 pierwsze oświadczenie  korekta danych zawartych w oświadczeniu 

 
B. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 

Adres nieruchomości i zarządca nieruchomości 

 
 
 

 
C. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE (rodzic) 

Nazwisko 
 

Imię 
 

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres nieruchomości podany w części B) 
 
 

Telefon kontaktowy (fakultatywnie) 
 

Adres e-mail (fakultatywnie) 
 

 
D. LICZBA CZŁONKÓW RODZINY WIELODZIETNEJ/RODZIN WIELODZIETNYCH, O 

KTÓREJ/KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 5 GRUDNIA 2014 ROKU O KARCIE DUŻEJ 
RODZINY (DZ. U. POZ. 1863 ORAZ Z 2015 R. POZ. 1359) ZAMIESZKUJĄCYCH 
NIERUCHOMOŚĆ 

 
1) Rodzic(e)  -  .……………………… 

 
2) Dzieci       -   …….………………… 

 
E. OŚWIADCZENIE I CZYTELNY PODPIS RODZICÓW 

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 101, poz. 926) wyrażamy 
zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym oświadczeniu na potrzeby uzyskania zwolnienia  
z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
     
……………………………………………………………………………                    ..…………………………………   …………………………………….. 
       Data i miejsce wypełnienia oświadczenia                                              Czytelne podpisy rodziców 

 
F. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 
 
         …………………………………………                                                ……………………………………………………… 
                           Data                                                                                  Podpis osoby przyjmującej wniosek 
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Uzasadnienie

Celem uchwały jest zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin
wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Police.

Aktualny stan faktyczny i prawny:

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn zm.) rada gminy zgodnie ze zmienionym art. 6k ust. 4 tej ustawy,
może w drodze uchwały zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
rodziny wielodzietne,o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z
2014 r. poz. 1863 z późn. zm.) czyli z co najmniej trójką dzieci.

Na podstawie powyższej delegacji ustawowej Burmistrz Polic zamierza wprowadzić program osłonowy dla
rodzin wielodzietnych w postaci zastosowania zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami. W
związku z proponowanym projektem uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Police ustanowione będzie
zwolnienie w wysokości 40% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich członków
rodziny wielodzietnej.

Na dzień podejmowania uchwały 251 rodzin posiada Kartę Dużej Rodziny a w tym 1299 osób jest
uprawnionych do częściowego zwolnienia z opłaty.

Przewiduje się, że wdrożenie programu zwalniającego z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
rodzin wielodzietnych, przełoży się na zwiększenie ilości wniosków składanych przez uprawnione rodziny,
które jeszcze nie zawnioskowały o Kartę.

Docelowo zakłada się, że do programu może zgłosić się około 500 rodzin wielodzietnych, które spełniają
warunki Karty Dużej Rodziny.

Obecnie w rodzinach tych zgodnie z przyjmowanym zwolnieniem w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uprawnionych będzie około 2598 osób co daje miesięczny koszt funkcjonowania programu w
wysokości ok. 15 588 zł miesięcznie a w okresie od kwietnia do grudnia 2016r. wysokość zwolnień wyniesie
około 140 292 zł.

Zwolnienie z części opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest obligatoryjne i
zainteresowane nim rodziny będą musiały wystąpić o objęcie ich ulgą.

Ulga przysługuje rodzinie wielodzietnej posiadającej 3 dzieci i więcej do uzyskania przez dzieci
pełnoletności lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania przez nie nauki.

Aby skorzystać z ulgi należy złożyć stosowne dokumenty, o których mowa w uchwale.

Środki na realizację programu pokrywane będą z budżetu gminy Police.
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