SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w OPOLU
45-254 OPOLE, ul. Sosnkowskiego 40-42
NIP 754-03-35-848, REGON 000875862
tel. 77 46 24 702, fax 77 46 24 701

Opole, dnia 29 marca 2016r.
Dotyczy: zwolnienia

w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla rodzin wielodzietnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu, informuje, iż Rada Miasta Opola na mocy
uchwały Nr XX/370/15 z 29.12.2015r. zwolniła z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, w
rozumieniu ustawy z 05.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny, w części stanowiącej 30% kwoty
należnej od każdej rodziny wielodzietnej zamieszkującej na tej nieruchomości.
Zwolnienie w części z opłat przysługuje począwszy od opłaty należnej za miesiąc maj
2016.
Pod pojęciem rodziny wielodzietnej rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub
małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:


w wieku do ukończenia 18 roku życia,



w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w
szkole lub w szkole wyższej,



bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Mając na uwadze powyższe informujemy, iż w celu realizacji przysługującego zwolnienia
w części z opłaty w Administracjach Osiedla lub sekretariacie Spółdzielni można składać
oświadczenia dla rodzin wielodzietnych, w oparciu o które zostanie przyznane zwolnienie w
opłacie.
Ważne jest, aby w chwili składania oświadczenia rodzina spełniała łącznie dwa warunki.
1) rodzic (rodzice) ma na utrzymaniu co najmniej trojkę dzieci spełniających
wymienione wyżej warunki,
2) wszyscy członkowie rodziny zamieszkują pod jednym wskazanym w
oświadczeniu adresem.
W przypadku rodzin wielodzietnych z Kartą Dużej Rodziny w oświadczeniu należy podać jej
numer; w przypadku gdy rodzina nie posiada tej Karty należy podać numery PESEL
wszystkich członków takiej rodziny.
Dodatkowo informujemy:
- druk oświadczenia można również pobrać i wydrukować ze strony internetowej
www.smlw.opole.pl ,
- w przypadku pytań co do sposobu wypełnienia oświadczenia informacji udzielą pracownicy
Spółdzielni w poszczególnych Administracjach Osiedla.
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