
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(podstawa do naliczenia "opłaty śmieciowej")

Zgodnie  ze  znowelizowaną  ustawą  każdy  właściciel  (przez  którego  rozumiemy  także
współwłaścicieli,  użytkowników  wieczystych  oraz  jednostki  organizacyjne  i  osoby  posiadające
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością) jest
zobowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. 

W deklaracji:

– określa  się  ilość  osób  faktycznie  zamieszkujących na  danej  nieruchomości,  którzy
produkują odpady (włączając w to także malutkie dzieci, osoby starsze), 
– deklaruje się, czy odpady bedą z danej nieruchomości zbierane selektywnie czy w sposób

zmieszany,
– dokonuje się samoobliczenia opłaty dla danej nieruchomości. 

W  przypadku  budynków  spółdzielni  mieszkaniowych  deklarację  składa  ta  spółdzielnia-
w imieniu wszystkich mieszkańców. 
We  wspólnotach,  w  których  ustanowiony  jest  zarząd,  deklarację  składa  osoba  sprawująca
zarząd nieruchomością wspólną- w imieniu wszystkich mieszkańców. 

Zadeklarowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na nieruchomości 
(zakreślenie w poz. E2 deklaracji kwadratu TAK ) powoduje:

1) otrzymanie kubła na odpady zmieszane (pojemność kubła uzależnona jest od ilości osób
zamieszkujacych nieruchomość),
2) otrzymanie worków na odpady segregowane,
3) uiszczanie opłaty w zmniejszonej wysokości.

Zadeklarowanie zbiórki odpadów w formie zmieszanej 
(brak zadeklarowania segregacji- zakreślenie w poz. E2 deklaracji kwadratu NIE) powoduje:

1) otrzymanie kubła na odpady zmieszane (pojemność kubła uzależnona jest od ilości osób
zamieszkujacych nieruchomość),
2) uiszczanie opłaty w zwiększonej wysokości.

Deklaracja stanowi podstawę postępowania egzekucyjnego zgodnie z przepisami podatkowymi
UWAGA: 

W przypadku niezłożenia deklaracji bądź w przypadku uzasadnionych wątpliwości, że podane
w niej dane są nieprawdziwe wydana będzie decyzja administracyjna o wysokości opłaty za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  Opłata  będzie  ustalona  w  oparciu  o  uzasadnione
szacunki  w  tym  średnią  ilość  odpadów  powstających  na  nieruchomościach  o  podobnym
charakterze.

Sposób złożenia deklaracji: 
1) osobiście w Urzędzie, 
2) za pośrednictwem portalu www.wozniki.hsi.pl, który umożliwia wypełnienie deklaracji-
korzystając z tej możliwości należy następnie:
* wydrukować, podpisać deklarację i dostarczyć ją do Urzędu osobiście lub pocztą LUB 
* podpisać podpisem elektronicznym i nadesłać do Urzędu za pomocą platformy e-puap.

R E W O L U C J A   Ś M I E C I O W A

Przystępując  do  Unii  Europejskiej  Polska  zobowiązała  się  do  podjęcia  szeregu  działań
zmierzających  do  uporządkowania  gospodarki  odpadami,  a  w  szczególności  do  ograniczenia
ilości  deponowanych  odpadów  komunalnych  oraz  zmniejszenia  w  kolejnych  odstępach
czasowych udziału w nich odpadów biodegradowalnych. 

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr
152 poz 897), która w sposób całkowity zmieniła zasady gospodarki odpadmi na terenie całego
kraju.  Zmiany te nakładają na wszystkie gminy w kraju obowiązek przejęcia od dnia  1 lipca
2013 r. obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nowa gospodarka odpadami w Gminie Woźniki

Gmina Woźniki  od 1 lipca 2013 r.  przejmuje obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami
komunalnymi tylko w odniesieniu do NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH (domy jedno
i wielorodzinne)
Nieruchomości  niezamieszkałe,  na  których  powstają  odpady  komunalne np.  domki
letniskowe,  ogródki  działkowe,  szkoły,  urzędy,  instytucje,  sklepy,  bary,  restauracje  itp.
funkcjonować będą jak do tej pory- właściciele takich nieruchomości są zobowiązani do zawarcia
umowy na odbieranie odpadów komunalnych z wybraną firmą wpisaną do prowadzonego przez
Burmistrza  Woźnik,  rejestru  działalności  regulowanej  na  prowadzenie  działalności  w  tym
zakresie na terenie Gminy Woźniki.

Z a s a d y    n o w e g o   s y s t e m u:

Metoda naliczania opłaty w Gminie Woźniki:
od ilości  osób zamieszkałych  na danej nieruchomości  (nie ważne czy zameldowani, czy
nie),

Częstotliwość  płatności: co  kwartał,  za  kwartał,  w  którym  odebrano  odpady  (istnieje
możliwość wnoszenia opłat miesięcznie),

Terminy płatności: do 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia danego roku,

Sposób płatności: przelewem bądź w kasie Urzędu,

Stawka opłaty:  zostanie określona w uchwale Rady Miejskiej w Woźnikach i podana do
publicznej wiadomości.

W ramach pobieranej przez gminę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
► wytworzone w gospodarstwach domowych odpady odbierane będą w każdej ilości,
►  funkcjonować  będzie  punkt  selektywnej  zbiórki,  do  którego  można  będzie  oddawać
w każdej  ilości  odpady  nieodbierane  przez  firmę  spod  posesji  opisane  w  dalszej  części
ulotki,
► co najmniej raz w roku, ulicami gminy, odbywać się będzie objazdowa zbiórka odpadów
wielkogabarytowych.

http://www.wozniki.hsi.pl/


S E G R E G A C J A    W    G M I N I E    W O Ź N I K I

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza obowiązek segregacji, która
niesie za sobą ponoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmniejszonej
wysokości. Zakreślając w deklaracji selektywną zbiórkę śmieci na danej nieruchomości,  firma
dostarczy następujące worki do segregacji:

Worek żółty- TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE, METAL

ZBIERAMY  czyste:  plastikowe  butelki  po  napojach  (po  ich  zgnieceniu),  plastikowe
opakowania  po  kosmetykach  i  środkach  czystości,  plastikowe  opakowania  po  artykułach
spożywczych (jogurtach, serkach, margarynach, śmietanie), plastikowe nakrętki, folie i torebki z
tworzyw sztucznych (np. plastikowe reklamówki, zrwki na zakupy, folia po pasztecie),  kartoniki
po napojach, soczkach i mleku, puszki i pudełka stalowe i aluminiowe po napojach (np. coca-
cola) i żywności (np. po rybach w puszcze), drobny złom metalowy (np. śrubki, sztućce, zużyty
drut do mycia naczyń, klucze), folie aluminiowe, zakrętki metalowe itp.

Worek zielony-  SZKŁO

ZBIERAMY  czyste:  szklane  butelki  po  napojach-  niezależnie  od  koloru,  słoiki  po
art. spożywczych, przepłukane szklane opakowania po kosmetykach, szklane naczynia itp.

Worek niebieski- PAPIER

ZBIERAMY czyste: gazety, kolorowe czasopisma, zeszyty, książki w miękkich okładkach lub
z usuniętym  metalem/twardymi okładkami, ulotki  niewoskowane, foldery reklamowe, katalogi,
torby i  opakowania papierowe, kartony, tekturę,  papier pakowy,  papierowe ścinki, luźne kartki,
papier szkolny i biurowy, pocztówki, kartki okolicznościowe itp.

Worek brązowy- ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
(który otrzyma się, jeśli z deklaracji wynika, że na nieruchomści nie ma kompostownika)

ZBIERAMY:  skoszoną  trawę,  liście,  części  roślin,  drobne  gałęzie,  kwiaty  ciete,  rośliny
doniczkowe,  odpady kuchenne  pochodzenia  roślinnego  (obierki,  resztki  jedzenia),  pieczywo,
skorupki jaj,  fusy z kawy  i herbaty łącznie z  filtrami,  resztki  lub przeterminowane produkty
mleczne  bez  opakowania,  odpady  opakowaniowe  ulegające  biodegradacji,  zużyte  ręczniki
papierowe oraz husteczki higieniczne itp.

ORAZ kubeł na odpady zmieszane:

Kubeł na odpady zmieszane

POPIÓŁ,  butelki  po  olejach  spożywczych,  brudny  lub  tłusty  papier,  papier  z  folią,  papier
woskowany,  zużyte  pampersy,  podpaski,  waciki,  szczoteczki  do  zębów,  części  plastikowe ze
sprzętu  AGD  i  RTV,  zabawki,  znicze  z  woskiem,  butelki  lub  pojemniki  z  jakąkolwiek
zawartością,  resztki  ryb,  mięsa,  kości,  odchody zwierząt  domowych,  zużyte  tekstylia,  zużyte
obuwie,  lustra,  szyby okienne, drobna  ceramika  (fajans,  porcelana,  doniczki,  miski,  talerze),
naczynia żaroodporne (luminarc, arcoroc itp.), szkło zbrojone itp.

Brak zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów powoduje otrzymanie tylko kubła na
odpady zmieszane i podleganie pod wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

W  każdej  gminie  ma  ponadto  funkcjonować  Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów
Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy gminy będą mogli, w ramach ponoszonej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oddawać w ciągu roku:

PSZOK

Odpady
wielkogabarytowe,

np.

Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, np.

Przeterminowane leki 
i chemikalia, np.

Meble, meble 
ogrodowe, krzesła, 
stoły, fotele, wersalki, 
tapczany, łóżka, 
dywany, wózki 
dziecięce, karnisze, 
materace, rowery, 
rolki, deskorolki, 
narty, kołdry, pierzyny
itp.

Świetlówki, żarówki, żarówki 
energooszczędne, lampy,  radia, 
telewizory kineskopowe, telewizory 
płaskoekranowe,  żelazka, lodówki, 
pralki, kuchenki, kuchenki 
mikrofalowe, tostery, roboty 
kuchenne, blendery, zegarki, 
monitory, płyty DVD/ CD, kasety 
VHS, dyskietki, komputery, dyski 
twarde, aparaty słuchowe (bez 
baterii), telefony komórkowe, 
ekspresy do kawy, czajniki 
elektryczne, kosiarki elektryczne itp.

Przeterminowane leki, 
niewykorzystane resztki leków 
i opakowania po nich, 
strzykawki, butelki po środkach
chwastobójczych/ 
owadobójczych, plastikowe 
butelki po 
detergentach/środkach 
chemicznych, puszki i 
pojemniki po farbach, 
lakierach, klejach, spoiwach,  
rozpuszczalnikach, opakowania
po oleju silnikowym itp.

Odpady budowlane 
i rozbiórkowe 

(z drobnego remontu
wykonywanego we
własnym zakresie),

np.

Inne odpady niebezpieczne, np.

Zużyte baterie
i akumulatory

Zużyte opony samochodowe

Odpady zielone, ulegające
biodegradacji

Drobny gruz, folie 
remontowe, tapety, 
styropian budowlany, 
tworzywa piankowe 
itp.

Termometry rtęciowe, okulary, 
tonery z drukarek, środki 
pirotechniczne itp.

Papier 

Szkło

Tworzywa sztuczne 

Opakowania
wielomateriałowe

Metal 

Pojemność kubła  na odpady zmieszane, jaki firma dostarczy na nieruchomość będzie
uzależniona od ilości osób  zamieszkujących nieruchomość,  wykazanych w deklaracji.
Wygląda to następująco:

Od 1do 2 osób: Kubeł 120 l Od 6 do 10 osób: Kubeł 360 l

Od 3 do 5 osób: Kubeł 240 l Powyżej 10 osób: Kubeł 1100 l


