
Deklaracje o 

wysokości opłaty 

za 

gospodarowanie 

odpadami 



? SKĄD POBRAĆ FORMULARZE 

Deklaracje i oświadczenia dostępne są: 

W siedzibie Związku Gmin Dolnej Odry; 

W każdym Urzędzie Gminy; 

Na stronie internetowej www.zgdo.eu; 

Na stronie internetowej Twojej Gminy; 

U Twojego sołtysa; 

W spółdzielni lub u zarządcy nieruchomości 

http://www.zgdo.eu/


Wraz z moją rodziną mieszkam w domu 

jednorodzinnym, w którym nie jest prowadzona 

działalność gospodarcza.  

1) W takim przypadku wypełnij 
formularz „Deklaracja o 
wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi” (bez żadnych 
załączników).  
2) Zapoznaj się z treścią 
deklaracji. Wypełniasz części „B”, 
„C”, „D”, „E”, „F” „G” „G1” oraz 
„I” w następujący sposób: 



W części „B” zaznacz znakiem X opcję „pierwsza deklaracja”  

W części „C” zaznacz znakiem X opcję „osoba fizyczna”, 
następnie wpisz swoje imię i nazwisko, imiona rodziców 
oraz numer PESEL  

W części „D”  wpisz swój adres zamieszkania.   



W części „E” wpisz dane Twojej nieruchomości, na której 
powstają odpady. Jeżeli jest to nieruchomości, na której 
mieszkasz, wpisz to samo co w części „D”.   

W części „F” zaznacz znakiem X opcję  „własność”.   

Jeśli będziesz prowadził segregację śmieci, to w tym 
miejscu  zaznacz znakiem X opcję   „selektywny”. Wówczas 
zapłacisz mniejszą opłatę. Jeśli jednak zamierzasz wyrzucać 
śmieci zmieszane, zaznacz opcję „nieselektywny 
(zmieszany)” 

Jeśli zaznaczyłeś opcję „selektywny” i posiadasz 
kompostownik, zaznacz w tym miejscu opcję „tak”.  W ten 
sposób informujesz Związek Gmin Dolnej Odry, że odpady 
biodegradowalne zagospodarujesz we własnym 
kompostowniku. Pamiętaj też, żeby wpisać pojemność 
kompostownika (np. 2m3) 



W sekcji „G1” wpisz liczbę mieszkańców faktycznie 
przebywających na Twojej nieruchomości. Pamiętaj, abyś 
wpisał faktyczną ilość mieszkańców (nie ma znaczenia, kto 
jest zameldowany). Jeśli ktoś z Twojej rodziny stale 
przebywa poza nieruchomością (np. mieszka w akademiku 
lub pracuje za granicą), wówczas taką osobę pomijasz.  

W tym miejscu wpisz wysokość opłaty. Tzn. należy 
pomnożyć stawkę i ilość osób. 

W tym miejscu wpisz stawkę opłaty. Jeśli zadeklarowałeś 
zbiórkę selektywną, stawka wynosi 9 zł. Jeśli 
zadeklarowałeś  zbiórkę odpadów w sposób zmieszany, 
wówczas stawka wynosi 15 zł. 

Sekcję „G2” pomijasz w całości. 



Sekcję „G3” również pomijasz. 

Wpisz miejscowość, datę oraz podpisz się. 

Nie wypełniasz żadnych załączników. Sekcję „H” pomijasz. 

WAŻNE!!!!!!! WYPEŁNIONĄ DEKLARACJĘ  DOSTARCZ DO SWOJEJ GMINY  
(MOŻE TO ZA CIEBIE ZROBIĆ NP. TWÓJ SOŁTYS)  

LUB DO SIEDZIBY ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY DO DNIA 28 LUTEGO 
2013 ROKU. 



Wraz z moją rodziną mieszkam w domu 

jednorodzinnym, w którym prowadzimy sklep 

spożywczy  

1) W takim przypadku wypełnij 
formularz „Deklaracja o 
wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi” (bez żadnych 
załączników).  
2) Zapoznaj się z treścią 
deklaracji. Wypełniasz części „B”, 
„C”, „D”, „E”, „F” „G”, „G1”, 
„G2”, „G3” oraz „I” w 
następujący sposób: 



W części „B” zaznacz znakiem X opcję „pierwsza deklaracja”  

W części „C” zaznacz znakiem X opcję „osoba fizyczna”, 
następnie wpisz swoje imię i nazwisko, imiona rodziców 
oraz numer PESEL  

W części „D”  wpisz swój adres zamieszkania.   



W części „E” wpisz dane Twojej nieruchomości, na której 
powstają odpady. Jeżeli jest to nieruchomości, na której 
mieszkasz, wpisz to samo co w części „D”.   

W części „F” zaznacz znakiem X opcję  „własność”.   

Jeśli będziesz prowadził segregację śmieci, to w tym 
miejscu  zaznacz znakiem X opcję   „selektywny”. Wówczas 
zapłacisz mniejszą opłatę. Jeśli jednak zamierzasz wyrzucać 
śmieci zmieszane, zaznacz opcję „nieselektywny 
(zmieszany)”. Pamiętaj, że wybór opcji „selektywny” 
dotyczy zarówno odpadów powstających w domu jak i w 
Twoim sklepie 

Jeśli zaznaczyłeś opcję „selektywny” i posiadasz 
kompostownik, zaznacz w tym miejscu opcję „tak”.  W ten 
sposób informujesz Związek Gmin Dolnej Odry, że odpady 
biodegradowalne zagospodarujesz we własnym 
kompostowniku. Pamiętaj też, aby wpisać pojemność 
kompostownika (np. 2m3). Odpady powstające w sklepie 
muszą być również segregowane. 



W sekcji „G1” wpisz liczbę mieszkańców faktycznie 
przebywających na Twojej nieruchomości. Pamiętaj, abyś 
wpisał faktyczną ilość mieszkańców (nie ma znaczenia, kto 
jest zameldowany). Jeśli ktoś z Twojej rodziny stale 
przebywa poza nieruchomością (np. mieszka w akademiku 
lub pracuje za granicą), wówczas taką osobę pomijasz.  

W tym miejscu wpisz wysokość opłaty. Tzn. należy 
pomnożyć stawkę i ilość osób. 

W tym miejscu wpisz stawkę opłaty. Jeśli zadeklarowałeś 
zbiórkę selektywną, stawka wynosi 9 zł. Jeśli 
zadeklarowałeś  zbiórkę odpadów w sposób zmieszany, 
wówczas stawka wynosi 15 zł. 

Sekcja „G2” dotyczy powierzchni  handlowej. W tym 
miejscu wpisz „SKLEP SPOŻYWCZY” 

W tym miejscu wpisz powierzchnię lokalu handlowego 
(np. 100 m2 ).  



W tym miejscu wyliczasz ilość pojemników przeznaczonych 
dla powierzchni handlowej. Wpisz odpowiednią ilość 
pojemników w odpowiednią rubrykę. Minimalną ilość 
pojemników określa regulamin utrzymania czystości w Twojej 
Gminie. Np., dla powierzchni handlowej wynosi ona 5 l na 
każdy 1 metr kwadratowy powierzchni. Czyli w przypadku 
sklepu o powierzchni 100 m2 suma wielkości pojemników nie 
może być mniejsza niż 500 litrów. W tym wierszu wpisujesz 
stawkę za określony pojemnik. Stawki za pojemniki określa 
uchwała Związku Gmin Dolnej Odry (p. tabela poniżej).  W 
następnym wierszu wpisz wartość każdego rodzaju 
pojemnika, następnie wpisz sumę za poszczególne pojemniki 

TABELA OPŁAT ZA POJEMNIK DLA 
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

Pojemność  Odpady 
zmieszane  

Odpady zbierane 
selektywnie  

60 l 19 zł 10 zł 
110 l  35 zł  18 zł  
120 l 38 zł  20 zł 
240 l 75 zł  38 zł 
260 l 79 zł  40 zł 
660 l  168 zł 86 zł 
770 l 184 zł  94 zł 
1100 l 196zł  100 zł 
5m3 797 zł  407 zł 
7m3 1094 zł  558 zł 
9m3 1378 zł  703 zł 
16m3 2398 zł 1223 zł 
worek 60l - 4 zł 
worek 120l - 8 zł 



Część G3 stanowi podsumowanie części G1 i G2.  

Nie wypełniasz żadnych załączników. Część H 
pozostawiasz pustą 

WAŻNE!!!!!!! WYPEŁNIONĄ DEKLARACJĘ  DOSTARCZ DO SWOJEJ GMINY  
(MOŻE TO ZA CIEBIE ZROBIĆ NP. TWÓJ SOŁTYS)  

LUB DO SIEDZIBY ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY DO DNIA 28 LUTEGO 
2013 ROKU. 

Wpisz miejscowość, datę oraz podpisz się. 



Mieszkam w bloku spółdzielczym. Czy mam 

wypełniać deklarację? 

W takim wypadku deklarację 
wypełnia za Ciebie i Twoją rodzinę 
zarządca nieruchomości 
(spółdzielnia , wspólnota). Ty 
wypełnij formularz 
„Oświadczenie na potrzeby 
sporządzenia deklaracji o 
wysokości opłaty za 
gospodarowanie opadami 
komunalnymi”. Potrzebny 
formularz otrzymasz od zarządcy 
nieruchomości.  



Zapoznaj się z treścią dokumentu. 
Sprawdź, czy formularz jest 
przeznaczony dla mieszkańców 
budynków wielolokalowych.  
Wypełniasz następujące części: 
„A”, „B”, „C”, „D”,  „E” oraz „F”. 

W części „A” zaznacz znakiem X opcję „pierwsze 
oświadczenie”.  

W części „B” wypełnij dane.  Wpisz adres zamieszkania.  

W części „C” wypełnij adres nieruchomości, której dotyczy 
formularz „Oświadczenia”. Jeśli mieszkasz w tym lokalu, to 
praktycznie przepisz dane z części „B”   

W części „D”  wpisz liczbę mieszkańców faktycznie 
przebywających na Twojej nieruchomości. Pamiętaj, abyś 
wpisał faktyczną ilość mieszkańców (nie ma znaczenia, kto 
jest zameldowany). Jeśli ktoś z Twojej rodziny stale 
przebywa poza nieruchomością (np. mieszka w akademiku 
lub pracuje za granicą), wówczas taką osobę pomijasz.  



W części „E” zaznacz znakiem X odpowiednią 
opcję. Jeśli będziesz prowadził segregację śmieci, 
to w tym miejscu  zaznacz znakiem X opcję   
„selektywny”. Wówczas zapłacisz mniejszą 
opłatę. Jeśli jednak zamierzasz wyrzucać śmieci 
zmieszane, zaznacz opcję „nieselektywny 
(zmieszany)” 

W części „F” wpisz miejscowość, datę . 
Następnie  złóż czytelny podpis. Pamiętaj aby 
formularz zanieść do Zarządcy nieruchomości 
przed 28 lutym 2013 roku. 



P- Wynajmuję mieszkanie od właściciela. Kto w takim wypadku wypełnia deklarację lub 

oświadczenie? Ja czy właściciel? 

O- Ty lub właściciel. Jednak należy pamiętać, że w przypadku niezłożenia deklaracji lub 

niewłaściwego wypełnienia, zawsze odpowiada właściciel. 

P- Czy domek letniskowy jest nieruchomością zamieszkałą czy niezamieszkałą? 

O- Domek letniskowy jest nieruchomością niezamieszkałą. W takim wypadku 

wypełniasz zarówno formularz deklaracji oraz oświadczenie na potrzeby sporządzenia 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczony 

dla właścicieli lokali niezamieszkałych. Na stronie „2” oświadczenia wpisujesz miesiące, 

w których powstawać będą odpady. 

P- Mój syn studiuje w Poznaniu  i mieszka w akademiku. Czy powinien być ujęty w 

deklaracji? 

O- Tylko w tych miesiącach, w których przebywa w domu (np. w trakcie wakacji). W 

czasie nauki uwzględniony jest przez zarządzającego akademikiem. Pamiętaj, abyś w 

ciągu 14 dni od przyjazdu syna do domu na wakacje, dokonał aktualizacji swojej 

deklaracji lub oświadczenia. Tak samo zrób w momencie, kiedy syn ponownie wyjedzie 

do Poznania.  



P- Jestem właścicielem mieszkania w Pyrzycach i domu jednorodzinnego w gminie 

Kozielice. Ile deklaracji mam złożyć? 

O- Należy złożyć osobną deklarację (lub oświadczenie) na każdą nieruchomość. W 

Twoim przypadku należy złożyć oświadczenie u zarządcy nieruchomości w Pyrzycach i 

deklarację w Urzędzie Miasta i Gminy w Pyrzycach lub filii Związku Gmin Dolnej Odry. 

P- Mieszkam w bloku wielorodzinnym. Czy mogę opłatę wnosić razem z czynszem? 

O- Tak! 

P- W swojej deklaracji wpisałem, że nie będę prowadził segregacji odpadów. Chcę to 

zmienić. Jak mam to zrobić? 

O- Wystarczy zmienić deklarację. W części „B” zaznacz opcję „zmiana danych 

zawartych w deklaracji”, zaś w części „G” pkt. 1 zaznacz opcję „selektywny”. Pozostałe 

dane wpisz tak samo jak we wcześniejszej deklaracji. 

P- Czy tzw. „podatek śmieciowy” mogę płacić sołtysowi? 

O- Tak, ale tylko wtedy, gdy sołtys ma podpisaną ze Związkiem Gmin Dolnej Odry 

umowę na inkaso należności. Pamiętaj, aby zawsze od sołtysa wziąć pokwitowanie. 



P- Mieszkam w bloku wielorodzinnym. Wraz ze swoją rodziną chcemy zadeklarować 

segregację odpadów, jednak pozostali sąsiedzi postanowili, że będą oddawać śmieci 

zmieszane. Jaką stawkę będę musiał płacić? 

O- To zależy od decyzji zarządcy bloku. W przypadku, kiedy sąsiedzi będą mieli osobny 

pojemnik na odpady zmieszane, a Tobie zarządca zapewni pojemniki na odpady 

segregowane, wówczas zapłacisz stawkę 9 zł miesięcznie. Jednak zarządca może 

postanowić, iż cały blok jest objęty systemem odbioru odpadów zmieszanych. W takim 

przypadku będziesz płacił stawkę jak za odpady zmieszane, czyli 15 zł od każdego 

mieszkańca miesięcznie. 

P- Czy popiół jest odpadem komunalnym? 

O- Tak. Popiół należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. 

P- Mam zainstalowany piec węglowy. Papier wykorzystuję do rozpalania w piecu. Czy 

mogę nie oddawać worka z odpadami papierowymi.   

O- Tak! 

P- Mój pojemnik jest wypełniany odpadami tylko do połowy. Czy mogę płacić połowę 

stawki? 

O- Nie. Stawka jest jednakowa dla wszystkich. Niezależnie od ilości śmieci w pojemniku. 



P- Kiedy mam zapłacić pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami? 

O- 15 lipca 2013r. Pierwsza opłata obejmuje cały miesiąc lipiec 2013r. Następna opłatę 

należy zapłacić 15 sierpnia, potem 15 września i tak dalej. 

P- Buduję dom. Czy ta nieruchomość jest traktowana jako zamieszkała? 

O- Nie. Nieruchomość jest zamieszkała z chwilą zamieszkania pierwszego mieszkańca. 

Pamiętaj abyś w terminie 14 dni od zamieszkania złożył deklarację. I pamiętaj, że gruz 

budowlany nie jest odpadem komunalnym!  Gruz budowlany najlepiej wywieź do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Tam pracownik odbierze bez 

jakichkolwiek opłat. 

P- Wokół śmietnika na parkingu porozrzucane są śmieci. Kto za to odpowiada? 

Dlaczego Związek nie uprzątnie?   

O- Związek odpowiada za zawartość pojemników. Za utrzymanie czystości na 

nieruchomości zawsze odpowiada właściciel. 

P- Jestem właścicielem gospodarstwa agroturystycznego. Jak mam wyliczyć opłatę? 

O- Opłata jest zależna od ilości mieszkańców w tzw. części zamieszkałej (ilość osób) 

oraz ilości miejsc noclegowych w części udostępnianej gościom. W deklaracji należy 

wypełnić część „G1” (dotyczy członków Twojej rodziny) oraz część „G2” (z wpisaniem 

ilości łóżek przeznaczonych dla gości). 



W razie pytań 

• Zadzwoń do Biura Związku Gmin Dolnej Odry – 91 4615088 

• Zadaj pytanie e-mail: rozwoj@chojna.pl; 

• Skontaktuj się z pracownikiem Urzędu Gminy; 

 

 

mailto:rozwoj@chojna.pl

