
 

UCHWAŁA Nr LII/467/2018 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 27 lutego 2017 r. 

 
w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.
1
), art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 

z późn. zm.
2
) uchwala się, co następuje: 

§ 1.   Zwalnia się trzecie i kolejne dzieci w rodzinie z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują w gospodarstwie 

domowym rodziny wielodzietne o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 

Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 poz. 1832 z późn. zm.). 

§ 2.   1. Częściowe zwolnienie o którym mowa w § 1 przysługuje w danym roku, 

licząc od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości złoży deklarację o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  i wykaże, iż gospodarstwo domowe właściciela 

nieruchomości spełnia przesłankę o której mowa w § 1. 

2. O wszelkich zmianach mających wpływ na prawo uzyskania częściowego 

zwolnienia, o którym mowa w § 1, właściciel nieruchomości jest obowiązany pisemnie 

powiadomić Burmistrza Karczewa w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady 

  Danuta Trzaskowska 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232 oraz z 2018 r. 

poz. 130. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r., poz. 2056 i 2422. 



 

UZASADNIENIE 

Celem uchwały jest częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Karczew, które 

posiadają trójkę lub więcej dzieci na swoim utrzymaniu. 

Zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) rada 

gminy 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.). 

W związku z proponowaną uchwałą w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych i zamieszkałych na terenie Gminy Karczew 

ustanowione będzie zwolnienie w wysokości 100% opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za trzecie i każde następne dziecko dla wszystkich rodzin wielodzietnych 

posiadających trójkę lub więcej dzieci na swoim utrzymaniu. 

Na dzień podejmowania uchwały 166 rodzin posiada Kartę Dużej Rodziny. 

Przewiduje się, że wdrożenie programu zwalniającego z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi trzeciego i kolejnych dzieci w rodzinach wielodzietnych, przełoży się na 

zwiększenie ilości deklaracji składanych przez uprawnione rodziny ze wskazaniem na prawo 

do korzystania z ulgi. Docelowo zakłada się, że do programu w okresie do końca 2019 r. 

może zgłosić się dodatkowo około 30 rodzin wielodzietnych, które spełnią warunki określone 

w niniejszej uchwale. 

Zakłada się, że podejmowania uchwała dotycząca rodzin posiadających troje i więcej 

dzieci (z ulgą na trzecie i kolejne dzieci) będzie dotyczyła: 

- 63 rodzin (73 osoby uprawnione do ulgi) w Karczewie (wartość ulgi 12702 zł); 

- 27 rodzin (32 osoby uprawnione do ulgi) na Ługach (wartość ulgi 6336 zł); 

- 76 rodzin (85 osób uprawnionych do ulgi) na terenie wiejskim (wartość ulgi 12750 zł). 

Aktualna szacowana wartość zmniejszenia wpływów z tytułu opłat z powodu 

wprowadzenia przedmiotowej ulgi w Gminie Karczew wyniesie zatem około 31 788 zł 

rocznie. 

Częściowe zwolnienie z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi 

nie jest obligatoryjne i zainteresowane nim rodziny będą musiały złożyć deklarację oraz 

udokumentować prawo do zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

trzeciego i kolejnych dzieci. Ulga przysługuje rodzinie wielodzietnej posiadającej troje 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 deklarację o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z dokumentami potwierdzającymi 

prawo do skorzystania z częściowej ulgi.     

 

 

Przewodnicząca Rady 

  Danuta Trzaskowska 
 



 


