
 

 
Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska  

Nr XLV/396/2021 z dnia 12.10.2021 r. 

ZAŁĄCZNIK  
RGO-2  

Załącznik dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny 

Załącznik do deklaracji obowiązującej od dnia   ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ,  
 
złożonej w dniu   ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___  (należy podać dzień – miesiąc – rok) 

Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

A. DLA RODZIN WIELODZIETNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY 

Lp. Numer Karty Dużej Rodziny Data ważności Ulica 
Numer 
domu 

Numer 
lokalu 

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

      

B. DLA RODZIN WIELODZIETNYCH, KTÓRE NIE POSIADAJĄ KARTY DUŻEJ RODZINY 

Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części B deklaracji zamieszkuje/ją rodzina/y wielodzietna/e, o której/ych mowa 
w ustawie o Karcie Dużej Rodziny oraz spełnia/ją warunki Uchwały Nr XLIII/382/2021 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 
23.09.2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości,  
na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 

Liczba rodzin wielodzietnych……………………………… Łączna liczba osób w rodzinie/ach wielodzietnej/ych…………………… 

………………………………………. 

(miejscowość) 

…………………..……………… 

(data) 

………….……….………………………… 

(podpis składającego deklarację) 


	Pole tekstowe16: 
	Pole tekstowe17: 
	Pole tekstowe18: 
	Pole tekstowe19: 
	Pole tekstowe20: 
	Pole tekstowe21: 
	Pole tekstowe22: 
	Pole tekstowe23: 
	Pole tekstowe24: 
	Pole tekstowe25: 
	Pole tekstowe26: 
	Pole tekstowe27: 
	Pole tekstowe28: 
	Pole tekstowe29: 
	Pole tekstowe30: 
	Pole tekstowe31: 
	Pole tekstowe32: 
	Pole tekstowe33: 
	Pole tekstowe34: 
	Pole tekstowe35: 
	Pole tekstowe36: 
	Pole tekstowe37: 
	Pole tekstowe38: 
	Pole tekstowe39: 
	Pole tekstowe40: 
	Pole tekstowe41: 
	Pole tekstowe42: 
	Pole tekstowe43: 
	Pole tekstowe44: 
	Pole tekstowe45: 
	Pole tekstowe46: 
	Pole tekstowe47: 
	Pole tekstowe48: 
	Pole tekstowe49: 
	Pole tekstowe50: 
	Pole tekstowe51: 
	Pole tekstowe52: 
	Pole tekstowe53: 
	Pole tekstowe54: 
	Pole tekstowe55: 
	Pole tekstowe56: 
	Pole tekstowe57: 
	Pole tekstowe58: 
	Pole tekstowe59: 
	Pole tekstowe60: 
	Pole tekstowe61: 
	Pole tekstowe62: 
	Pole tekstowe63: 
	Pole tekstowe64: 
	Pole tekstowe65: 
	Pole tekstowe66: 
	Pole tekstowe67: 
	Pole tekstowe68: 
	Pole tekstowe69: 
	Pole tekstowe70: 
	Pole tekstowe71: 
	Pole tekstowe72: 
	Pole tekstowe73: 
	Pole tekstowe74: 
	Pole tekstowe75: 
	Pole tekstowe76: 
	Pole tekstowe77: 
	Pole tekstowe78: 
	Pole tekstowe79: 
	Pole tekstowe80: 
	Pole tekstowe81: 
	Pole tekstowe82: 
	Pole tekstowe83: 
	Pole tekstowe84: 
	Pole tekstowe85: 
	Pole tekstowe86: 
	Pole tekstowe87: 
	Pole tekstowe88: 
	Pole tekstowe89: 
	Pole tekstowe90: 
	Pole tekstowe91: 
	Pole tekstowe92: 
	Pole tekstowe93: 
	Pole tekstowe94: 
	Pole tekstowe95: 
	Pole tekstowe96: 
	Pole tekstowe97: 
	Pole tekstowe98: 
	Pole tekstowe99: 
	Pole tekstowe100: 
	Pole tekstowe101: 
	Pole tekstowe102: 
	Pole tekstowe103: 
	Pole tekstowe104: 
	Pole tekstowe105: 
	Pole tekstowe106: 
	Pole tekstowe107: 
	Pole tekstowe108: 
	Pole tekstowe109: 
	Pole tekstowe110: 
	Pole tekstowe111: 
	Pole tekstowe112: 
	Pole tekstowe113: 
	Pole tekstowe114: 
	Pole tekstowe115: 
	Pole tekstowe116: 
	Pole tekstowe15: 
	Pole tekstowe14: 
	Pole tekstowe13: 
	Pole tekstowe12: 
	Pole tekstowe11: 
	Pole tekstowe10: 


