
Projekt

z dnia  21 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dotyczącego rodzin wielodzietnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 4 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2010 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zakresie członków rodzin 
wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.).

2. Wysokość zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, wynosi 2,50 zł od obowiązującej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny, miesięcznie na jednego mieszkańca, posiadającego Kartę Dużej Rodziny.

3. Właściciele nieruchomości w celu skorzystania ze zwolnienia ustalonego w ust. 1 składają 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazując w niej ilość osób 
uprawnionych wraz z podaniem numerów Kart Dużej Rodziny. W deklaracji tej właściciel nieruchomości 
pomniejsza wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiednio o kwotę 
zwolnienia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2020 r.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) ustawodawca dał możliwość wprowadzenia
fakultatywnego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi członków rodzin
wielodzietnych o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.).

W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1390 z późn. zm.), w art. 4. ustawodawca określił przesłanki uzyskania prawa do posiadania
Karty Dużej Rodziny (dalej zwana KDR).
Prawo do posiadania KDR przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie
się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu
łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
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 2019 r. poz. 1111 i 924).

Prawo do posiadania KDR przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie
KDR co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania, o których mowa w ust.
2b.

Prawo do posiadania KDR przysługuje odpowiednio dziecku:
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 dnia 30 września roku
- w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem (w przypadku dzieci w
wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o
planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce);
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania KDR nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej
lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,
chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie
dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
Prawo do posiadania KDR nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny
dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe
sprawowanie pieczy zastępczej.

Pomimo faktu, że wprowadzenie projektowanego zwolnienia ma charakter fakultatywny, po
przeanalizowaniu ilości wydanych KDR w odniesieniu do kosztów funkcjonowania systemu
odpadów komunalnych, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne proponuje wprowadzenie zwolnienia w
systemie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w wysokości 2,50 zł od obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
miesięcznie na jednego mieszkańca.
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Koszty proponowanego zwolnienia:

Koszt wprowadzenia zwolnienia dla członków rodzin wielodzietnych dla posiadaczy KDR w
Gminie Tarnowo Podgórne

Rodzaj KDR
Ilość wydanych

KDR

Kwota
zwolnienia

[zł]

Koszt zwolnienia [zł]

miesięczny roczny

Karta tradycyjna 3 444 2,50 8 610,00 103 320,00

Karta elektroniczna 495 2,50 1 237,50 14 850,00

Karta tradycyjna +
elektroniczna

473 2,50 1 182,50 14 190,00

OGÓŁEM: 4 412 2,50 11 030,00 132 360,00
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