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      *) Stawkę za pojemnik o pojemności innej niż wymienione - stanowi wielokrotność stawki za pojemnik o określonej pojemności z kolumny I.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy - obowiązująca od 01.04.2015 r. 

Pojemność pojemnika
*)

 

Sposób zbierania 

odpadów 
Metoda naliczania 

opłaty 
 

Selektywny 

 

Nieselektywny 

120 litrów 13,00 zł 30,00 zł za pojemnik 

240 litrów 24,00 zł 54,00 zł za pojemnik 

360 litrów 35,00 zł 78,00 zł za pojemnik 

1100 litrów 95,00 zł 143,00 zł za pojemnik 

5000 litrów 370,00 zł 555,00 zł za pojemnik 

7000 litrów 485,00 zł 728,00 zł za pojemnik 

10000 litrów 690,00 zł 1035,00 zł za pojemnik 

Co się zmieniło 

od 01.04.2015 r. 

 

Więcej informacji na temat zmian można uzyskać na stronie www.zgwierzyca.pl  

lub w siedzibie Związku Gmin Wierzyca, ul. Zblewska 18,  Starogard Gdański. 

tel/fax: 58 562 19 97; 58 531 38 02; 530 946 185  e-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl ;   odpady@zgwierzyca.pl 

          

 

Wprowadzono NOWE stawki 

Pamiętaj!  

W ramach uiszczanej opłaty odbiorowi podlegają wyłącznie 

odpady komunalne w ilości zadeklarowanej. 

☞ Zobacz przykład na drugiej stronie 

http://www.zgwierzyca.pl/
mailto:sekretariat@zgwierzyca.pl
mailto:odpady@zgwierzyca.pl


   C2. SPOSÓB UŻYTKOWANIA (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

37. Charakter użytkowania nieruchomości: **) 

   1. Nieruchomość letniskowa         2. Działalność gospodarcza         3. Administracja publiczna         4. Inny 

38. Okres użytkowania nieruchomości (całorocznie albo sezonowo w wybranych miesiącach): 

   1. Całorocznie    2. Albo w miesiącach:   I      II      III      IV      V      VI      VII      VIII      IX      X      XI      XII 
 

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Pojemność pojemnika 

[w litrach] 
7
 

Przeznaczenie 

pojemnika 
Liczba pojemników 

deklarowanych do odbioru 

miesięcznie [szt.] 
7
 

Miesięczna stawka opłaty 

[w złotych] 
8
 

Miesięczna kwota opłaty 

[w złotych] 
9
 

1 2 3 4 5 

             120 

BIO 39.                                 1 40.                             13 41.                         13 
SUROWCE 42.   43.  44.   
ZMIESZANE 45.   46.  47.   

             240 

BIO 48.   49.  50.   
SUROWCE 51.                                 2 52.                             24 53.                         48 
ZMIESZANE 54.                                 1 55.                             24 56.                         24 

             
360 

BIO 57.   58.  59.   
SUROWCE 60.   61.  62.   
ZMIESZANE 63.   64.  65.   

           1100 

BIO 66.   67.  68.   
SUROWCE 69.   70.  71.   
ZMIESZANE 72.   73.  74.   

           5000 

BIO 75.   76.  77.   
SUROWCE 78.   79.  80.   
ZMIESZANE 81.   82.  83.   

           7000 

BIO 84.   85.  86.   
SUROWCE 87.   88.  89.   
ZMIESZANE 90.   91.  92.   

         10000 

BIO 93.   94.  95.   
SUROWCE 96.   97.  98.   
ZMIESZANE 99.   100.  101.   

Łączna miesięczna kwota opłaty [w złotych] 
10

 

- (w poz. 102 należy wpisać sumę poz. 41,44,47,50,53,56,59,62,65,68,71,74,77,80,83,86,89,92,95,98,101) 
102.                            85 

 

E. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ I POUCZENIE 
103. Czytelny podpis właścicieli (z podaniem imienia i nazwiska) 

 

POUCZENIE 
W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz. 102 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 
niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy  
z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.). 

F. ADNOTACJE URZĘDOWE 
104. .      

 

                                                           

1) Druk przeznaczony jest do wypełnienia dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - w rozumieniu ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Są to np. nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub działalność w zakresie użyteczności publicznej, itp. 

Deklarację składają właściciele nieruchomości. W przypadku współwłaścicieli deklarację podpisują wszyscy współwłaściciele. 
2) Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w 

zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 
3) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające powyżej 9 osób zaznaczają kwadrat nr 2 „ Przedsiębiorstwo, spółka, spółdzielnia … ”. 
4) Dotyczy danych identyfikacyjnych i aktualnego adresu do korespondencji właściciela nieruchomości. „Pełna nazwa”, Nazwa skrócona” i „NIP” nie dotyczy osób 

fizycznych. „Nazwisko”, Pierwsze imię”, „PESEL” dotyczy osób fizycznych. Nr telefonu komórkowego:  do komunikacji SMS, adres e-mail do wysyłania powiadomień. 
5)  Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. W przypadku zaprzestania działalności, należy dołączyć dokument potwierdzający jej zaprzestanie.  
6) Wypełnić w przypadku braku możliwości podania danych adresowych w poz. 30-32. 
7) Dla deklarowanej nieruchomości należy ustalić i zadeklarować, (zgodnie z obowiązującym „regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – 

uczestników Związku Gmin Wierzyca w zakresie odpadów komunalnych”) odpowiednią ilość pojemników do odbioru w ciągu miesiąca, o określonej w kolumnie 1 

pojemności, wykazując ją w kolumnie 3. W przypadku ustalenia, dla deklarowanej nieruchomości, rzeczywistej pojemności pojemnika innej niż wykazana w kolumnie 

1, do ustalenia wysokości opłaty dokonuje się wyboru pojemnika z kolumny 1 o najbliższej wyższej pojemności. 
8) W kolumnie 4 w wierszu z deklarowanym pojemnikiem należy wpisać stawkę opłaty za pojemnik - określoną w uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca „w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności”. W przypadku zaznaczenia w poz. 35 kwadratu nr 1 „Selektywny”, należy przyjąć „niższą stawkę opłaty”, a w innym przypadku stawkę podstawową.  
9) W kolumnie 5 w określonym wierszu należy wpisać kwotę wynikającą z pomnożenia liczby z kolumny 3 i liczby z kolumny 4. 
10) W przypadku wykazania w poz. 102 kwoty 0 zł, należy dołączyć oświadczenie w sprawie sposobu zagospodarowania i użytkowania  nieruchomości oraz 

postępowania z odpadami. Opłatę wykazaną w poz. 102 należy wpłacać na wskazany w poz. 1 lub nadany indywidualnie numer konta bankowego, w terminie 

określonym obowiązującą uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca „w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi”, tj. za każdy miesiąc kalendarzowy (lub wskazany w poz. 38 pkt 2) do dnia 25 danego miesiąca. Niniejsze zasady obowiązują od 01.01.2015 roku. 
**) Wypełnienie tych danych nie jest obowiązkowe. 
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Jak prawidłowo deklarować ? 
Deklarujemy ilość odpadów, jaka ma być  odbierana z nieruchomości w ciągu jednego miesiąca 

(wyrażona w liczbie pojemników o określonej pojemności). 
Deklarowana ilość odpadów - jest niezależna od ilości wywozów. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Przedstawiony przykład oznacza, że: 
- w ciągu miesiąca będzie odbieranych z nieruchomości łącznie 840 litrów odpadów, w tym: 
  120 litrów – BIO, 
  480 litrów – SUROWCE, 
  240 litrów – ZMIESZANE. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jak prawidłowo wyposażyć nieruchomość 
w odpowiednią ilość i pojemność pojemników ? 

- ilość i pojemność pojemników powinna zapewniać gromadzenie odpadów przez okres 
  pomiędzy kolejnymi wywozami, nie dopuszczając do ich przepełniania, 
- częstotliwość wywozów określona jest w harmonogramie odbioru odpadów zgodnym 
  z §7 regulaminu utrzymania czystości … . 


