
SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW 
W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZWOLNIENIA
Uchwała Nr XIV/181/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie 
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zamieszkanych

DOPŁATY
Uchwała Nr XIV /182 /2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia
„Gminnego programu wsparcia mieszkańców w opłatach za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w 2020 r.”.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują dopłaty 
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS).

Dopłata będzie przyznawana na podstawie złożonego wniosku.

Terminy składania wniosków: 1-31 stycznia (na dopłatę za okres od stycznia do czerwca)

oraz 1-31 lipca (na dopłatę za okres od lipca do grudnia)

Złożenie wniosku w innym terminie skutkuje 
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek o dopłatę:
n składa mieszkaniec Gminy Michałowice posiadający Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice
i niekorzystający ze zwolnień, po złożeniu nowej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i segregujący odpady.

Wszystkie dokumenty składamy 
na biuro podawcze GOPS lub pocztą:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice 
Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy złożyć nową deklaracę o wysokości opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazując w niej wybrane zwolnienie 
oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo do tego zwolnienia tj. np. okazać 
dokumenty określające wysokość dochodu lub okazać Kartę Dużej Rodziny.

701 zł dochód uprawniający do zwolnienia na

mieszkańca samodzielnie gospodarującego.

528 zł dochód na osobę w rodzinie uprawniający

do zwolnienia na każdego mieszkańca w rodzinie.

16,50 zł miesięczne zwolnienie na osobę 

dla wszystkich posiadaczy ważnych Kart 
Dużej Rodziny.
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n dopłata będzie przyznana tym mieszkańcom wykazanym w deklaracji, którzy spełnią jedno 

z określonych kryteriów:



Kryteria dopłat 
z GOPS

%
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Osoby, których dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w
rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (tj. 1402 zł na
osobę samotnie gospodarującą i 1056 zł na osobę w rodzinie).

Osoby, które ukończyły 65 rok życia, a dochód ustalony zgodnie z
ustawą o pomocy społecznej na osobę samotnie gospodarującą lub
na osobę w rodzinie nie przekracza 300% kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,
(tj. 2103 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1584 zł na osobę w
rodzinie).

Osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz dzieci do 16 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością
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Na potwierdzenie spełnienia wskazanego kryterium do wniosku należy dołączyć:

n dokumenty potwierdzające dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

niezależnie od jego źródła ( w tym dochody nieopodatkowane),

n dokument potwierdzający całkowitą niezdolność do pracy, a w przypadku dzieci do 16 roku

życia potwierdzający niepełnosprawność (orzeczenie o niepełnosprawności).

Dopłata przysługuje osobie wyłącznie na podstawie spełnienia jednego z wybranych 
kryteriów.

n Przyznana dopłata będzie przekazywana bezpośrednio na indywidualny numer konta 

rozliczeniowego wnioskodawcy prowadzony przez Urząd Gminy Michałowice (UG). 
n Wysokość przysługującej dopłaty stanowi iloczyn przysługującej kwoty dla danego kryterium,

liczby uprawnionych osób oraz okresu na jaki jest udzielana dopłata.

n Wzór wniosku formie papierowej w UG i GOPS jak również będzie możliwy do pobrania

ze strony internetowej urzędu oraz GOPS.

Pytania dotyczące dopłat można kierować:
adres mailowy: gops@michalowice.pl

tel. (22) 350 91 20

UWAGA!
Od 1 kwietnia 2020 r. będzie obowiązywało również częściowe zwolnienie z opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, 
w wysokości 10% od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca miesięcznie.

Stosowną deklarację będzie można składać nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2020 r. 

Szczegółowych informacji dla osób, które będą kompostować odpady udziela:

Referat Ochrony Środowiska
adres mailowy: odpady@michalowice.pl

tel. (22) 350-91-11


