
Kto może skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin 
wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 
r. o Karcie Dużej Rodziny? 

W kolumnie c w części D.1. należy wskazać liczbę osób, którym nie 
przysługuje zwolnienie, tj. liczbę osób, na podstawie której należy obliczyć 
wysokość opłaty. W kolumnie d należy wpisać liczbę osób objętych 
zwolnieniem, tj. każdą szóstą i kolejną osobę wchodzącą w skład rodziny 
wielodzietnej. Dla tych osób nie należy obliczać opłaty, jednak muszą być 
one wykazane w deklaracji. Opłata stanowi iloczyn wartości z kolumny „c” 
i „e”. 

Przykład 1: Na nieruchomości zamieszkuje rodzina 8-osobowa i każda 
z osób posiada Kartę Dużej Rodziny. Część D.1. deklaracji należy wypełnić 
w następujący sposób: 

 

Ponadto do deklaracji należy dołączyć załącznik RGO-2, w którym należy 
wskazać numery Kart Dużej Rodziny wszystkich 8 osób. 

Przykład 2: Na nieruchomości znajdują się 2 lokale. W pierwszym 
zamieszkuje rodzina 5-osobowa, a w drugim rodzina 7-osobowa. Każda 
z osób posiada Kartę Dużej Rodziny. W takim przypadku część D.1. 
deklaracji należy wypełnić w następujący sposób: 

 

Ponadto do deklaracji należy dołączyć załącznik RGO-2, w którym należy 
wskazać numery Kart Dużej Rodziny wszystkich członków rodziny 7-
osobowej. Nie ma potrzeby podawania numerów Kart Dużej Rodziny 
członków rodziny 5-osobowej, gdyż nie spełnia ona warunków 
do otrzymania zwolnienia (liczba osób w tej rodzinie jest mniejsza niż 6) 

 



 

 

 

Przykład 3: Na nieruchomości znajduje się 10 lokali - 8 z nich to lokale 2-
osobowe, w dziewiątym zamieszkuje rodzina 6-osobowa, a w dziesiątym 
rodzina 10-osobowa. Każda osoba posiada Kartę Dużej Rodziny. W takim 
przypadku część D.1. deklaracji należy wypełnić w następujący sposób: 

 

 

 

Ponadto do deklaracji należy dołączyć załącznik RGO-2, w którym należy 
wskazać numery Kart Dużej Rodziny wszystkich członków rodziny 6-
osobowej i rodziny 10-osobowej. Jeśli osoby z lokali 2-osobowych posiadają 
Karty Dużej Rodziny, nie ma potrzeby podawania ich numerów, gdyż nie 
spełniają one warunków do otrzymania zwolnienia (liczba osób w tych 
rodzinach jest mniejsza niż 6). 

Przykład 4: Na nieruchomości zamieszkuje rodzina 9-osobowa, ale tylko 7 
osób posiada Kartę Dużej Rodziny.  W takim przypadku część D.1. 
deklaracji należy wypełnić w następujący sposób: 

 

 

 

Ponadto do deklaracji należy dołączyć załącznik RGO-2, w którym należy wskazać 
numery Kart Dużej Rodziny wszystkich 7 osób, które posiadają Kartę Dużej 
Rodziny. 

5 osób posiadających Kartę Dużej Rodziny, 2 osoby nieposiadające Karty 

Dużej Rodziny 

8 lokali-2-osobowych, 5 osób z lokalu 6 -

osobowego , 5 osób z lokalu 10- osobowego 

1 osoba z lokalu 6-osobowego oraz 5 osób z 

lokalu 10-osobowego 


