
ZNIŻKI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH 

1. Komu przysługuje zniżka w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi? 
 

Zniżka w opłacie za gospodarowanie odpadami 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 zgodnie 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. 
 

2. 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. 

3. Jaka jest wysokość zniżki? 

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

4. 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 Urzędzie (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 wielolokalowym, poinformuj wspólnotę 
mieszkaniową lub spółdzielnie mieszkaniową o chęci korzystania ze zniżki. Następnie 
wspólnota albo spółdzielnia, na podstawie danych przekazanych przez mieszkańców, złożą do 
Urzędu Miasta zbiorczą deklarację, w której opłata zostanie odpowiednio zmniejszona. 

5. Jak udokumentować prawo do posiadania zniżki? 

W przypadku, gdy na nieruchomości nie wyodrębniono 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 wielolokalowych podają wspólnocie mieszkaniowej lub 
spółdzielni mieszkaniowej nr Karty Dużej Rodziny lub w przypadku jej braku nr PESEL 



wszystkich członków rodziny wielodzietnej. Podmioty te umieszczą te informacje w zbiorczej 
deklaracji, którą następnie złożą do Urzędu Miasta Opola. 

6. Czy do skorzystania ze zniżki muszę mieć Kart ę 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 skorzystania ze zwolnienia należy udokumentować poprzez podanie nr PESEL 
członków rodziny wielodzietnej wspólnocie mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej. 

7. Na mojej nieruchomości zamieszkuje rodzina wielopokoleniowa, nie będąca 
rodziną wielodzietną. Czy przysługuje mi zniżka? 

 
Nie. Zwolnienie przysługuje wyłącznie tym właścicielom nieruchomości, na których 
zamieszkuje rodzina wielodzietna.  
 

8. Czy zniżka przysługuje tylko osobom segregującym śmieci? 
 
Nie. Ze zniżki mogą skorzystać także właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest 
zbiórka nieselektywna. 
 

9. 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.). 
 

10. 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 zwolnienia. W omawianym przypadku od podstawy 
opodatkowania (kwoty opłaty za 7 mieszkańców) należy odjąć kwotę zwolnienia 
(wysokość opłaty za 5 mieszkańców pomnożoną razy 30%). 
 

11. 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. 
 

12. 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. 



 
13. 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi 
opłatę należy uiszczać w wysokości wykazanej w tej deklaracji. Urząd Miasta nie wyda 
dokumentu potwierdzającego korzystanie ze zwolnienia, ponieważ taką funkcję pełnić 
będzie złożona deklaracja.  
Jedynie weryfikacja danych zawartych w deklaracji może nastąpić w trybie 
postępowania podatkowego zakończonego decyzją. 
 

14. 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. 
 

15. Reprezentuję Wspólnotę Mieszkaniową. Skąd mam wiedzieć, ilu członków rodziny 
wielodzietnej zamieszkuje w poszczególnych lokalach? 
Informację dotyczącą liczby członków rodziny wielodzietnej Wspólnota Mieszkaniowa 
powinna otrzymać od właściciela lokalu. Zwolnienie w opłacie ma charakter 
fakultatywny co oznacza, że Wspólnota nie ma obowiązku z urzędu badania, czy dany 
podmiot kwalifikuje się do skorzystania ze zwolnienia. To na osobie chcącej skorzystać 
ze zwolnienia ciąży obowiązek udokumentowania, że zwolnieniu podlega. 
W przypadku, gdy żaden właściciel lokalu nie zgłosi Wspólnocie Mieszkaniowej, że w 
jego lokalu zamieszkuje rodzina wielodzietna, Wspólnota wylicza opłatę na 
dotychczasowych zasadach, przy czym w razie braku zmiany liczby osób 
zamieszkujących na nieruchomości bądź sposobu zbierania odpadów komunalnych- nie 
ma obowiązku składania deklaracji od maja 2016 r. 
 

16. Kto powinien złożyć załącznik ZOGO-3? 
Załącznik ZOGO-3 wraz z deklaracją powinien złożyć właściciel nieruchomości 
zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność 
lokalu. Jest on integralną częścią deklaracji, co oznacza, że należy go dołączyć do 
każdej kolejnej składanej deklaracji. 
 

17. W nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym 
ustanowiono odrębną własność lokalu nie zamieszkują rodziny wielodzietne. Czy 
wraz z deklaracją powinienem złożyć załącznik ZOGO-3? 
Tak. Załącznik ZOGO-3 wraz z deklaracją powinien złożyć właściciel nieruchomości 
zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność 
lokalu. W przypadku, gdy na nieruchomości nie zamieszkują rodziny wielodzietne nie 
wypełnia się kolumny D w części D. załącznika. Natomiast w kolumnie C jako liczbę 
członków rodzin wielodzietnych w poszczególnych lokalach należy podać „0”, bądź 
pola w tej kolumnie pozostawić niewypełnione. 
 
 
 



 
18. Reprezentuję Wspólnotę Mieszkaniową. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że co 

miesiąc składamy deklarację z uwagi na zmianę liczby osób zamieszkujących 
nieruchomość. Czy za każdym razem muszę złożyć wraz z deklaracją załącznik  
ZOGO-3? 
Tak. Załącznik ZOGO-3 jest integralną częścią deklaracji dotyczącej nieruchomości 
zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowioną odrębną własność 
lokalu. W związku z tym załącznik należy składać z każdą kolejną deklaracją. 
 

19. Czy w załączniku ZOGO-3 muszę ująć wszystkie lokale, czy tylko te, w których 
zamieszkują rodziny wielodzietne? 
W załączniku ZOGO-3 ująć należy wszystkie lokale w budynku wielolokalowym. W 
przypadku, gdy w danym lokalu nie zamieszkują rodziny wielodzietne, należy podać 
jedynie nr takiego lokalu i liczbę osób zamieszkujących lokal. 
 

20. W nieruchomości znajduje się więcej lokali, niż pozycji w załączniku ZOGO-3. Co 
zrobić w takim przypadku? 
W przypadku, gdy liczba pozycji załącznika okaże się niewystarczająca, należy złożyć 
odpowiednią liczbę załączników ZOGO-3 dotyczących danej nieruchomości tak, aby 
ująć w nich wszystkie lokale. 
 

21. W nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym znajdują się lokale 
użytkowe. W jaki sposób ująć je w załączniku ZOGO-3? 
W takiej sytuacji należy podać jego nr, a pozostałe pola pozostawić puste, bądź wpisać 
w nich, że jest prowadzona działalność. 
 

22. Na mojej nieruchomości obecnie zamieszkuje 5 osób (2 rodziców i 3 dzieci). 
Stanowimy rodzinę wielodzietną w rozumieniu ustawy. Syn planuje wyprowadzkę. 
Czy po jego wyprowadzce pozostałym 4 osobom będzie przysługiwała zniżka? 
Nie. Z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwalnia się właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne. Oznacza to, że żeby 
skorzystać ze zniżki na nieruchomości zamieszkiwać powinna rodzina wielodzietna w 
rozumieniu ustawy. Pozostałe na nieruchomości 4 osoby nie stanowią rodziny 
wielodzietnej w rozumieniu ustawy. 
 

23. Na mojej nieruchomości obecnie zamieszkuje 6 osób (2 rodziców i 4 dzieci). 
Stanowimy rodzinę wielodzietną w rozumieniu ustawy. Syn planuje wyprowadzkę. 
Czy po jego wyprowadzce pozostałym 5 osobom będzie przysługiwała zniżka? 
Tak. Pomimo wyjazdu 1 osoby na nieruchomości nadal zamieszkiwać będzie rodzina 
wielodzietna. 5 osób zamieszkujących razem może skorzystać ze zniżki, natomiast syn 
mieszkający osobno nie.    
 

 

 

 


