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Szanowni Państwo!

1 lipca 2013 roku diametralnej a zdaniem wielu wręcz rewolucyjnej zmia-
nie ulegną zasady prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi. Dotkną one
każdego z nas, niezależnie czy mieszkamy w domu jedno- czy wielorodzinnym,
prowadzimy sklep, placówkę gastronomiczną, zakład usługowy, hotel lub szkołę.
Wszyscy będziemy mieli obowiązek dopasować się do nowych regulacji.

Celem zmian jest wprowadzenie rozwiązań mających na celu bardziej ra-
cjonalną gospodarkę odpadami komunalnymi przy jednoczesnej trosce o środo-
wisko naturalne. Na terenie piętnastu gmin z powiatów kędzierzyńsko-

kozielskiego, krapkowickiego, strzeleckiego i prudnickiego już za dwa miesiące odpowiedzialność za go-
spodarkę odpadami komunalnymi przejmie Związek Międzygminny „Czysty Region”. Każdy z ich miesz-
kańców zostanie objęty obowiązkową opłatą za odbiór odpadów – niższą, gdy zdecydujemy się na ich
segregację w celu późniejszego odzyskiwania surowców i wyższą, gdy podejmiemy decyzję, że nie zamie-
rzamy segregować śmieci.

Celem nowych, ustawowych rozwiązań jest promowanie troski o środowisko poprzez dzielenie od-
padów na suche (plas)k, papier, metale, odpady wielomateriałowe) szkło opakowaniowe i pozostałe.
Dlatego ci, którzy zdecydują się segregować śmieci, zapłacą 12,50 miesięcznie od osoby w gospodarstwie
domowym, natomiast pozostali poniosą z tego tytułu wydatek w kwocie 20 zł od osoby miesięcznie.

Głęboka zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, która stanie się rzeczywi-
stością od 1 lipca niesie ze sobą szereg innych nowinek. Wszystko sprowadza się do tego, że dzięki wpro-
wadzeniu powszechnych opłat, którymi zostanie objęty każdy mieszkaniec 15 naszych gmin, Związek
Międzygminny „Czysty Region” będzie odtąd odbierał wszystkie powstające na ich terenie odpady ko-
munalne. Powinno to doprowadzić do likwidacji dzikich wysypisk i ograniczyć spalanie śmieci w domo-
wych piecach. Skoro każdy domownik ponosi opłatę, gwarantującą mu odbiór wszelkich odpadów
komunalnych, potajemne wywożenie ich np. do lasu straci sens.

Czekające nas głębokie zmiany rodzą szereg pytań, mimo że staraliśmy się, by zasady opracowa-
ne przez członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” były przejrzyste i łatwe do przyswojenia.
Żeby tak się stało, najpierw trzeba je jednak poznać, dlatego dziś oddajemy w Państwa ręce tę broszu-
rę, stanowiącą swoiste kompendium wiedzy na temat nowych zasad prowadzenia gospodarki odpada-
mi komunalnymi. Liczymy, że po tej lekturze system, który zacznie funkcjonować od 1 lipca nie będzie
miał przed Państwem tajemnic, a nasuwające się Państwu pytania znajdą tu wyczerpującą odpowiedź.

Grzegorz Chudomięt,
Przewodniczący Związku Międzygminnego

„Czysty Region”
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Dobre rady na odpady

Każdy z nas wytwarza śmieci i dlatego od 1 lipca każdy będzie płacił za ich odbiór. Wprowadzone

zmiany mają „uszczelnić” system przepływu odpadów. Mają sprawić, że nikomu nie będzie się opłacało

wywozić śmieci do lasu lub palić nimi w piecu. Celem nowego systemu jest również zwiększenie odzysku

i recyklingu odpadów zbieranych selektywnie oraz zmniejszenie masy odpadów biodegradowalnych

kierowanych do składowania zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.

Chcąc ułatwić selektywną zbiórkę odpadów w gminach Związku Międzygminnego „Czysty

Region” wprowadzony zostanie uproszczony system segregacji śmieci. W zależności od typu zabudowy

selektywna zbiórka odbywać się będzie w systemie pojemnikowym lub workowym. Oto schemat

prezentujący pojemniki lub worki i ich przeznaczenie.

ŻÓŁTY WOREK
lub POJEMNIK

ODPADY SUCHE

WRZUCAMY:
- puste, odkręcone
i zgniecione butelki
plas3kowe po napojach
np. typu PET, puste
butelki plas3kowe po
kosmetykach i środkach
czystości, plas3kowe
opakowania po żywności
(np. jogurtach, serkach,
margarynach),
plas3kowe zakrętki, folię
i torebki z tworzyw
sztucznych, puszki po
napojach, konserwach,
gazety, książki, katalogi,
zeszyty, papierowe torby
i worki, papier szkolny,
biurowy, kartony
i tekturę oraz zrobione
z nich opakowania,
czyste i puste kartoniki
po sokach i mleku.

dot. zabudowy
jednorodzinnej
i wielorodzinnej

ZIELONY
WOREK

lub
POJEMNIK

SZKŁO
OPAKOWANIOWE

BIAŁE
i KOLOROWE

WRZUCAMY:
- butelki i słoiki

szklane
po napojach
i żywności

- butelki
po napojach
alkoholowych,

- szklane
opakowania
po kosmetykach

dot. zabudowy
jednorodzinnej
i wielorodzinnej

BRĄZOWY
POJEMNIK

BIOODPADY

trawa, liście,
gałęzie, resztki

kuchenne
(za wyjątkiem mięs

i ryb)

W przypadku
nieruchomości
wyposażonych

we własne
kompostowniki,
będzie można

zagospodarowywać
te odpady we

własnym zakresie
i zrezygnować
z brązowego
pojemnika

dot. jedynie
zabudowy

jednorodzinnej

CZARNY, CIEMNOSZARY
lub METALICZNY POJEMNIK

ODPADY ZMIESZANE

WRZUCAMY:
- butelki i opakowania po olejach
spożywczych i samochodowych,

smarach, styropian, gumy, butelki
z jakąkolwiek zawartością, tłusty

i zabrudzony papier np. po maśle czy
margarynie, kalki, papier termiczny

i faksowy, tapety, odpady higieniczne
np. podpaski, waciki, pieluchy,

papierowe ręczniki, wystudzony popiół
paleniskowy, porcelanę i ceramikę,
doniczki,szkło stołowe, okularowe,
żaroodporne, fajans, lustra i szyby,

a także wszelkie pozostałe
odpady

nie nadające się
do posegregowania

za wyjątkiem odpadów
problemowych wyszczególnionych

na str.15

Na zabudowie wielorodzinnej do
pojemnika czarnego wrzucamy również

resztki kuchenne i inne bioodpady.

dot. każdego rodzaju zabudowy
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Jeśli mieszkasz w domku jednorodzinnym…*

* Za dom jednorodzinny uznaje się nieruchomość, w której pod jednym adresem (np. ul. Kolorowa 3) znajdują się najwyżej
dwa mieszkania / gospodarstwa domowe.

… i nie masz ochoty segregować śmieci
– twoja miesięczna opłata za wywóz odpadów wyniesie 20 zł za każdego domownika
– w ciągu 2 tygodni będziesz mógł „wyprodukować” 54 litry śmieci na osobę.

Jeśli twoich śmieci będzie więcej, poniesiesz dodatkową opłatę zgodnie z cennikiem

ustalonym przez Związek Międzygminny „Czysty Region”

– twoje odpady będą odbierane raz na czternaście dni, zgodnie z harmonogramem,

który dostarczy firma wywożąca śmieci. Harmonogram możesz też znaleźć

na stronie www.czystyregion.pl

…i zamierzasz segregować odpady
- twoja miesięczna opłata za wywóz śmieci wyniesie 12,50 zł za każdego domownika w gospodarstwie

do 4 osób, za piątą osobę opłata będzie wynosić 7 zł miesięcznie, a za każdą kolejną 1 zł miesięcznie.

- firma odbierająca śmieci dostarczy Ci tyle worków, ile wpisałeś w deklaracji.

Podczas odbioru odpadów otrzymasz kolejne worki, na zasadzie wymiany „worek za worek”.

Możesz też zamówić ich więcej, zaznaczając to w formularzu, którego wzór znajduje się na stronach 7 – 10.

- kompleksową informację dot. odpłatności, ilości i wielkości worków lub pojemników ilustruje tabela obok.
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Jeśli mieszkasz w domu wielorodzinnym…

… i nie masz ochoty segregować śmieci
– twoja miesięczna opłata za wywóz odpadów wyniesie 20 zł za każdego domownika

- będziesz mógł wytworzyć maksymalnie 27 litrów odpadów na osobę tygodniowo

- śmieci wrzucać będziesz do czarnego, ciemnoszarego lub metalicznego pojemnika, który zostanie

dostarczony przez firmę odbierającą odpady na podstawie deklaracji złożonej przez zarząd lub zarządcę

budynku, który zamieszkujesz.

…zamierzasz segregować odpady
– twoja miesięczna opłata za wywóz śmieci wyniesie 12,50 zł za każdego domownika

w gospodarstwie do 4 osób, za piątą osobę opłata będzie wynosić 7 zł miesięcznie,

a za każdą kolejną 1 zł miesięcznie,

– kompleksową informację dot. odpłatności, ilości i wielkości worków lub pojemników ilustruje tabela na str. 5

– powinieneś dzielić śmieci na trzy rodzaje: odpady suche (pojemnik żółty), szkło opakowaniowe białe

i kolorowe (pojemnik zielony) oraz pozostałe (pojemnik czarny)

– postępuj zgodnie z tabelką zamieszczoną poniżej:
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POLA JASNE WYPEŁNI� DU�YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA 
O WYSOKO�CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach

 (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i 951, z 2013 r poz. 21 i poz. 228).

Składaj�cy:  Formularz przeznaczony jest dla wła�cicieli nieruchomo�ci, współwła�cicieli, u�ytkowników wieczystych

 oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadaj�cych nieruchomo�� w zarz�dzie lub u�ytkowaniu,                      

 a tak�e innych podmiotów władaj�cych nieruchomo�ci�.

Miejsce składania deklaracji: Zwi�zek Mi�dzygminny „Czysty Region”; ul. Portowej 47, 47-205 K�dzierzyn – Ko�le

 lub za po�rednictwem wła�ciwego wójta/burmistrza/prezydenta według miejsca poło�enia nieruchomo�ci.

Organ wła�ciwy do zło�enia deklaracji: Zarz�d Zwi�zku Mi�dzygminnego „Czysty Region”.

A. OBOWI�ZEK ZŁO�ENIA DEKLARACJI

Okoliczno�ci powoduj�ce obowi�zek zło�enia deklaracji:  (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat)

 	 pierwsza deklaracja 	 korekta deklaracji

 	 zmiana danych zawartych w deklaracji od      ………………………………….………

 (dzie
 – miesi�c – rok)

B. DANE SKŁADAJ�CEGO DEKLARACJ�
*dotyczy osób fizycznych          **dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej

Składaj�cy:       	 osoba fizyczna 	 osoba prawna 	 jednostka organizacyjna nie posiadaj�ca osobowo�ci prawnej

Nazwisko i imi�* / pełna nazwa**

Numer PESEL* Identyfikator REGON** Numer NIP** Symbol PKD**

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowo�� Poczta Kod pocztowy Telefon

C. ADRES NIERUCHOMO�CI, NA KTÓREJ POWSTAJ� ODPADY KOMUNALNE

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Powiat Poczta Kod pocztowy Telefon

Obr�b/arkusz/numer działki

Lokalizacja miejsca odbioru odpadów (gdy jest inna, ni� adres nieruchomo�ci, na której powstaj� odpady)

1. Dotyczy wła�cicieli nieruchomo�ci zamieszkałych

a) Rodzaj nieruchomo�ci (nale�y zaznaczy� wstawiaj�c „X’ w odpowiedniej kratce): Jednorodzinna Wielorodzinna

b) Sposób zbierania odpadów (nale�y zaznaczy� wstawiaj�c „X’ w odpowiedniej kratce): Selektywny Nieselektywny

c) Prowadzenie kompostownika na nieruchomo�ci - dotyczy wył�cznie nieruchomo�ci
jednorodzinnej (prosz� zaznaczy�, stawiaj�c znak „X” je�eli na nieruchomo�ci prowadzony

b�dzie kompostownik)

Deklaruj�, �e prowadzi� b�d� kompostownik

i rezygnuj� ze zbiórki odpadów

biodegradowalnych w pojemniku

d) Deklaracja zapotrzebowania na pojemniki do zbierania odpadów komunalnych odbieranych z terenu nieruchomo�ci 1)

(nale�y wpisa� ilo��  pojemników (P) lub worków (W), jaka b�dzie ustawiona na terenie nieruchomo�ci,  której dotyczy deklaracja poprzez

wpisanie w okienko ilo�ci oraz odpowiedniego symbolu),

• na zabudowie jednorodzinnej do selektywnej zbiórki odpadów suchych dopuszcza si� worki o poj. 120 l,

• na zabudowie jednorodzinnej do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego dopuszcza si� worki 60 l

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

60 l 120 l 240 l 660 l 1100 l 3600 l 2,5 m3 16 m3 34 m3

Odpady surowcowe (suche)

60 l 120 l 240 l 660 l 1100 l 3600 l 2,5 m3 16 m3 34 m3

Odpady szklane

60 l 120 l 240 l 660 l 1100 l 3600 l 2,5 m3

Odpady ulegaj�ce biodegradacji (w przypadku prowadzenia kompostownika nie wypełnia si�)

60 l 120 l 240 l

Strona 1 z 4



e) Opłata miesi�czna za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Rodzaj
gospodarstwa

domowego2)

Ilo��
gospodarstw
domowych

(prosz�
wpisa� cyfr�)

Stawka opłaty za

gospodarstwo

domowe przy

selektywnym

zbieraniu odpadów

Stawka opłaty za

gospodarstwo

domowe przy

nieselektywnym

zbieraniu odpadów

Miesi�czna wysoko�� opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi w zł 

(iloczyn ilo�ci gospodarstw domowych i stawki 

w zale�no�ci od sposobu zbierania odpadów)

jednoosobowe 12,50 zł 20,00

dwuosobowe 25,00 zł 40,00

trzyosobowe 37,50 zł 60,00

czteroosobowe 50,00 zł 80,00

pi�cioosobowe 57,00 zł 100,00

powy�ej 5 osób
(nale�y poda� ilo��
gospodarstw domowych

powy�ej 5 osób oraz sum�
wszystkich osób

dodatkowych )3)

Ilo�� 

gospodarstw

domowych:

Suma osób

dodatkowych:

57 zł oraz 1 zł

dodatkowo od ka�dej

kolejnej osoby 

w gospodarstwie
domowym

100 zł oraz 20 zł

dodatkowo od

ka�dej kolejnej
osoby 

w gospodarstwie

domowym

Iloczyn ilo�ci gospodarstw domowych i stawki w zale�no�ci od sposobu

zbierania odpadów (57 zł lub 100 zł) plus iloczyn osób dodatkowych 

i stawki w zale�no�ci od sposobu zbierania odpadów (1 zł w przypadku

selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub 20 zł w przypadku

nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych):

Wysoko�� opłaty miesi�cznej 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

(słownie ……….………………………………………………………………………………..……………..………...)

2. Dotyczy wła�cicieli nieruchomo�ci niezamieszkałych, na których powstaj� odpady komunalne

a) Sposób zbierania odpadów (nale�y zaznaczy� wstawiaj�c „X’ w odpowiedniej kratce): Selektywny Nieselektywny

b) Deklaracja zapotrzebowania na pojemniki do zbierania odpadów komunalnych odbieranych z terenu nieruchomo�ci 1)

(nale�y wpisa� ilo�� pojemników, jaka b�dzie ustawiona na terenie nieruchomo�ci, której dotyczy deklaracja)

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

60 l 120 l 240 l 660 l 1100 l 3600 l 2,5 m3 16 m3 34 m3

Odpady surowcowe (suche)

60 l 120 l 240 l 660 l 1100 l 3600 l 2,5 m3 16 m3 34 m3

Odpady szklane

60 l 120 l 240 l 660 l 1100 l 3600 l 2,5 m3 16 m3 34 m3

c) Wysoko�� miesi�cznej opłaty za opró�nienie pojemnika o okre�lonej pojemno�ci

Na zmieszane odpady komunalne

Stawki opłaty w przypadku selektywnej

zbiórki odpadów

Stawki opłaty w przypadku 

braku selektywnej zbiórki odpadów

Pojemnik 60 l 21,92 zł 48,86 zł

Pojemnik 120 l 31,31 zł 69,80 zł

Pojemnik 240 l 62,31 zł 138,71 zł

Pojemnik 660 l 156,57 zł 349,02 zł

Pojemnik 1100 l 262,72 zł 584,48 zł

Pojemnik 3600 l 782,83 zł 1 745,12 zł

Pojemnik 2,5 m3 583,99 zł 1 300,29 zł

Pojemnik 16 m3 2 242,33 zł 5 004,05 zł

Pojemnik 34 m3 3 914,14 zł 8 725,62 zł

Na odpady surowcowe (suche) i odpady szklane (w przypadku selektywnej zbiórki odpadów)

Odpady surowcowe (suche) Odpady szklane

Pojemnik 60 l 5,75 zł 2,87 zł

Pojemnik 120 l 8,21 zł 4,11 zł

Pojemnik 240 l 16,26 zł 8,13 zł

Pojemnik 660 l 41,05 zł 20,53 zł

Pojemnik 1100 l 68,39 zł 34,19 zł

Pojemnik 3600 l 205,25 zł 102,63 zł

Pojemnik 2,5 m3 152,46 zł 76,23 zł

Pojemnik 16 m3 590,13 zł 295,07 zł

Pojemnik 34 m3 1 026,25 zł 513,13 zł
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d) Obliczenie stawki opłaty miesi�cznej (kwot� nale�y poda� w złotych polskich z dokładno�ci� do dwóch miejsc po przecinku)

Zmieszane odpady komunalne

Stawka opłaty 

z pkt c)

Ilo�� pojemników 

z pkt b) 

Opłata miesi�czna za

gospodarowanie odpadami w zł 

Pojemnik 60 l  x =

Pojemnik 120 l  x =

Pojemnik 240 l  x =

Pojemnik 660 l  x =

Pojemnik 1100 l  x =

Pojemnik 3600 l  x =

Pojemnik 2,5 m3 x =

Pojemnik 16 m3 x =

Pojemnik 34 m3 x =

Odpady surowcowe (suche)

Stawka opłaty 

z pkt c)

Ilo�� pojemników 

z pkt b) 

Opłata miesi�czna za

gospodarowanie odpadami w zł

Pojemnik 60 l  x =

Pojemnik 120 l  x =

Pojemnik 240 l  x =

Pojemnik 660 l  x =

Pojemnik 1100 l  x =

Pojemnik 3600 l  x =

Pojemnik 2,5 m3 x =

Pojemnik 16 m3 x =

Szkło

Stawka opłaty 

z pkt c)

Ilo�� pojemników 

z pkt b) 

Opłata miesi�czna za

gospodarowanie odpadami w zł

Pojemnik 60 l x =

Pojemnik 120 l x =

Pojemnik 240 l x =

Pojemnik 660 l x =

Pojemnik 1100 l x =

Pojemnik 3600 l x =

Pojemnik 2,5 m3 x =

Pojemnik 16 m3 x =

SUMA:

(słownie ……….………………………………………………………………………………..……………..………...)

3. Dotyczy wła�cicieli nieruchomo�ci, których cz��� nieruchomo�ci stanowi nieruchomo��, o której mowa w pkt 1,  
a w cz��ci nieruchomo��, o której mowa w pkt 2.

O�wiadczam,  �e na terenie  nieruchomo�ci,  wskazanej  w cz��ci  C niniejszej  deklaracji,  odpady komunalne powstaj�
w sposób okre�lony w pkt 1 i 2. 

Wysoko�� opłaty miesi�cznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wynosi ………………………………………………………………...…..zł (nale�y wpisa� sum� opłat z punktów 1 i 2)

 

(słownie ………………………………………………………………………………………..……………………….. )
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D.  ZAŁ�CZNIKI   (nale�y wymieni� rodzaj zał�cznika)

E. PODPIS SKŁADAJ�CEGO DEKLARACJ�

………………………………………                         ...........................................................................................
(miejscowo�� i data)                                                                                                                (imi� i nazwisko, czytelny podpis)

F. ADNOTACJE ORGANU

Odno�niki:

1) deklarowana ilo�� pojemników nie mo�e by� mniejsza ni� ilo�� stanowi�ca minimaln� pojemno��  pojemników przewidzianych w Regulaminie

utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenie gminy,

2) gospodarstwo  domowe  -  zespół  osób  spokrewnionych  lub  niespokrewnionych  mieszkaj�cych  razem  i  wspólnie  utrzymuj�cych  si�,
zamieszkuj�cych  

w jednym lokalu mieszkalnym,

3) np. je�eli na nieruchomo�ci znajduj� si� trzy gospodarstwa powy�ej 5 osób (2 gospodarstwa sze�cioosobowe i 1 gospodarstwo siedmioosobowe)

to:

- ilo�� gospodarstw powy�ej 5 osób: 3

- suma  wszystkich  osób dodatkowych:  4  (bo dwie osoby powy�ej  5 osób w gospodarstwach sze�cioosobowych  i  dwie osoby powy�ej  5 osób  

w gospodarstwie siedmioosobowym).

Pouczenie:

1) W przypadku niewpłacenia w obowi�zuj�cych terminach kwoty wynikaj�cej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysoko�ci, niniejsza deklaracja

stanowi podstaw� do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post�powaniu egzekucyjnym  

w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1015).

2) Wła�ciciel  nieruchomo�ci  jest  obowi�zany  zło�y� do  Zarz�du  Zwi�zku  Mi�dzygminnego  „Czysty  Region”  deklaracj� o wysoko�ci  opłaty  za

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo�ci pierwszego mieszka�ca lub powstania na

danej nieruchomo�ci odpadów komunalnych.

3) W przypadku zmiany danych b�d�cych podstaw� ustalenia wysoko�ci nale�nej  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  lub okre�lonej  

w deklaracji ilo�ci odpadów komunalnych powstaj�cych na danej nieruchomo�ci wła�ciciel nieruchomo�ci jest obowi�zany zło�y� do Zarz�du Zwi�zku

Mi�dzygminnego „Czysty Region” now� deklaracj� w terminie 14 dni od dnia nast�pienia zmiany. Opłat� za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w zmienionej wysoko�ci uiszcza si� za miesi�c, w którym nast�piła zmiana.

Obja�nienia:

1) Wypełniaj�c deklaracj� nale�y pami�ta� o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP. Numer PESEL wpisuj�
do deklaracji osoby obj�te rejestrem PESEL.

2) Wła�ciciel nieruchomo�ci, a w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych organ reprezentuj�cy te jednostki, składa deklaracj�
o wysoko�ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmuj�c� cał� nieruchomo�� i pełn� wysoko�� opłaty.  

3) Lokalizacj� miejsca odbioru odpadów wpisuj� do deklaracji tylko wła�ciciele nieruchomo�ci, którzy gromadz� odpady w innym miejscu (nale�y poda�
adres tego miejsca). 

4) Wła�cicieli nieruchomo�ci, na której powstaj� odpady komunalne, okre�lonej w cz��ci C deklaracji, podzielono na trzy grupy w punktach 1, 2 i 3: 

Punkt 1 -  dotyczy wła�cicieli  nieruchomo�ci,  na  których istniej� budynki  mieszkalne  jednorodzinne  lub  wielomieszkaniowe oraz  stale  i  czasowo

zamieszkuj� mieszka�cy. Wła�ciciele tych nieruchomo�ci wypełniaj� deklaracj� w cz��ciach: A, B, C pkt 1, D i E.

Wyliczenie miesi�cznej opłaty dla tego typu nieruchomo�ci stanowi iloczyn rodzaju gospodarstwa domowego oraz stawki opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, przypadaj�cej na to gospodarstwo.  

Punkt 2 - dotyczy wła�cicieli nieruchomo�ci, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalno�� handlowa, usługowa, rzemie�lnicza, a tak�e
ka�da nieruchomo��, na której powstaj� odpady, np. ogródki działkowe, domki letniskowe, itp. Wła�ciciele tych nieruchomo�ci wypełniaj� deklaracj� w

cz��ciach: A, B, C pkt 2, D i E.

Wyliczenie miesi�cznej opłaty dla tego typu nieruchomo�ci stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o okre�lonej  wielko�ci - odbieranych w

ci�gu miesi�ca oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Punkt 3 -  dotyczy wła�cicieli  nieruchomo�ci,  na  których istniej� budynki  mieszkalne  jednorodzinne  lub  wielomieszkaniowe oraz  stale  i  czasowo

zamieszkuj� mieszka�cy  i  równocze�nie  prowadzona  jest wszelkiego  rodzaju działalno��  handlowa,  usługowa  lub  rzemie�lnicza.  Wła�ciciele  tych

nieruchomo�ci wypełniaj� deklaracj� w cz��ciach  A, B, C, D i E. Wyliczenia miesi�cznej opłaty nale�y dokona� poprzez wypełnienie w cz��ci C  

pkt 1 i 2, a nast�pnie zsumowanie naliczonych opłat w pkt 3.

5) Miesi�czne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odr�bna Uchwała.

6)  Do deklaracji doł�cza si�:
- kopi� obowi�zuj�cej  na dzie� 1 stycznia  2013 r.  umowy na  odbieranie  odpadów komunalnych  zawartej  z  gminn� jednostk� organizacyjn� lub

przedsi�biorc� (wył�cznie do deklaracji składanej po raz pierwszy),

- w przypadku nieruchomo�ci zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, do deklaracji nale�y zał�czy� map� (kopi� mapy zasadniczej) w skali 1:500

lub 1:1000 z zaznaczonym miejscem ustawienia pojemników do zbierania odpadów,

- w przypadku, gdy deklaracj� składa inna osoba ni� wła�ciciel nieruchomo�ci, do deklaracji nale�y zał�czy� pełnomocnictwo, 

- w odniesieniu do wła�cicieli nieruchomo�ci, na której nie zamieszkuj� mieszka�cy, w przypadku zawieszenia działalno�ci lub likwidacji działalno�ci,

dokument potwierdzaj�cy ten fakt.
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Jeśli prowadzisz firmę
lub zarządzasz instytucją publiczną

Poniższa tabela określa ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, wytwarzanych na te-

renie nieruchomości niezamieszkałych, czyli przeznaczonych do prowadzenia firm lub instytucji publicznych.

L.p.
Rodzaj nieruchomo�ci (�ródło

wytwarzania odpadów
komunalnych)

Jednostka
charakteryzuj�ca

�ródło wytwarzanych
odpadów

komunalnych

�rednia ilo�� wytwarzanych
odpadów

w ci�gu 2 tygodni
w przypadku prowadzenia

selektywnej zbiórki
odpadów

[litry/2 tyg.]

�rednia ilo�� wytwarzanych
odpadów

w ci�gu 2 tygodni
w przypadku braku prowadzenia

selektywnej zbiórki odpadów
[litry/2 tyg.]

1.
uczelnie, szkoły, przedszkola,
�łobki

liczba studentów/
uczniów/
dzieci/pracuj�cych

6 9

2.
szpitale i inne placówki
całodziennego pobytu

liczba łó�ek 70 105

3. hotele liczba miejsc 40 60

4.
lokale handlowe - do 50m

2

powierzchni handlowej
1m

2
powierzchni

handlowej 3 5

za ka�dy 1m
2

powierzchni handlowej
do 50m

2
3 5

5.
lokale handlowe - powy�ej 50m

2

powierzchni handlowej za ka�dy 1m
2

powierzchni handlowej
powy�ej 50m

2
2 3

6. lokale gastronomiczne
liczba miejsc
konsumpcyjnych 15 23

7.
urz�dzone targowiska, hale
targowe, giełdy

iloczyn liczby punktów
handlowych i ilo�ci dni
handlowych w tygodniu

15 25

8. ogródki działkowe liczba działek 5 8

9.

samorz�dowe i pa�stwowe
instytucje kultury, obiekty
sportowe posiadaj�ce sale
widowiskowe

liczba miejsc na widowni 2 3

10.

samorz�dowe i pa�stwowe
instytucje kultury, obiekty
sportowe nie posiadaj�ce sal
widowiskowych

liczba osób pracuj�cych 12 18

11. kino liczba miejsc na widowni 10 15

12. domki letniskowe, kempingi 1m
2

powierzchni 1,5 2,3

13.

pomieszczenia biurowe,
w tym instytucje i urz�dy oraz
placówki inne ni� wymienione w
pkt.2 tabeli, w których �wiadczone
s� usługi zdrowotne

liczba osób pracuj�cych 10 15

14.
punkty handlowe i usługowe poza
lokalem (kiosk, uliczne punkty
szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie)

liczba osób pracuj�cych 12 18

15.
zakłady rzemie�lnicze, wytwórcze,
produkcyjne, usługowe

liczba osób pracuj�cych 12 18

Uwaga: Przyj�ta g�sto�� odpadów 216 kg/m
3
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Jeśli prowadzisz firmę
lub zarządzasz instytucją publiczną

OTRZYMASZ BEZPŁATNIE POJEMNIKI NA ODPADY,
ZARÓWNO ZMIESZANE JAK I SEGREGOWANE.
- pojemnik żółty (plas3k, papier i inne odpady suche)

- pojemnik zielony (szkło opakowaniowe białe i kolorowe)

- pojemnik czarny, ciemnoszary lub metaliczny (odpady zmieszane)

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW Z FIRM I INSTYTUCJI
Co dwa tygodnie – odpady zmieszane (niesegregowane) z pojemnika czarnego, ciemnoszarego lub metalicznego

Raz w miesiącu – odpady segregowane suche z pojemnika w kolorze żółtym

Raz na dwa miesiące – odpady segregowane szklane z pojemnika zielonego

Konkretne terminy odbioru odpadów komunalnych

z Twojej firmy znajdziesz na stronie internetowej www.czystyregion.pl

RODZAJE POJEMNIKÓW
Każda firma i instytucja musi zadeklarować w deklaracji odpowiednią iloś pojemników, których minimalna

łączna objętość nie będzie niższa od limitów wynikających z tabeli, którą prezentujemy na str. 11.

Do wyboru mamy dziewięć rodzajów pojemników o następującej pojemności:

60 LITRÓW

120 LITRÓW

240 LITRÓW

660 LITRÓW

1100 LITRÓW

2,5 METRA SZEŚCIENNEGO

3,6 METRA SZEŚCIENNEGO

16 METRÓW SZEŚCIENNYCH

34 METRY SZEŚCIENNE
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JAK OBLICZYĆ POJEMNOŚĆ I LICZBĘ POTRZEBNYCH CI POJEMNIKÓW?
Kazda firma i instytucja ma obowiązek zamówić pojemniki, których łączna objętość nie będzie mniejsza niż średnia ilość

odpadów komunalnych powstających w danym miejscu. Oto trzy przykłady, odnoszące się do różnego typu firm i insty-

tucji. Omawiamy w nich postępowanie w odniesieniu do odpadów zmieszanych, lecz tak sa-
mo oblicza się pojemność pojemników na śmieci segregowane suche. Minimalna objętość
pojemnika na szkło stanowi połowę objętości pojemnika na odpady zmieszane.

PRZYKŁAD 1 - W PRZYPADKU ZADEKLAROWANIA BRAKU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

SKLEP o powierzchni handlowej 100 metrów kwadratowych

Na pierwsze 50 metrów kwadratowych (po pięć litrów na każdy metr) przypada łączny limit 250 litrów odpadów

niesegregowanych. Każdy następny metr kwadratowy powierzchni handlowej objęty jest limitem trzech litrów odpadów,

co łącznie daje kolejne 150 litrów. Wynika to z punktu 5 tabeli na str. 11. Właściciel sklepu musi więc zamówić pojemniki

o minimalnej pojemności 400 litrów – jeden 240-litrowy, jeden 120-litrowy oraz jeden 60-litrowy.

PRZYKŁAD 2 - W PRZYPADKU ZADEKLAROWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

SKLEP o powierzchni handlowej 100 metrów kwadratowych

Na pierwsze 50 metrów kwadratowych (po 3 litry na każdy metr) przypada łączny limit 150 litrów odpadów niesegre-

gowanych). Każdy następny metr kwadratowy powierzchni handlowej objęty jest limitem dwóch litrów odpadów, co łącz-

nie daje kolejne 100 litrów. Wynika to z punktu 5 tabeli na str. 11. Właściciel sklepu musi więc zamówić pojemniki

o minimalnej pojemności 250 litrów – jeden 240-litrowy i jeden 60-litrowy na zmieszane, oraz jeden 240-litrowy i je-

den 60-litrowy na odpady segregowane suche, a także jeden 120-litrowy i jeden 60-litrowy na szkło opakowaniowe.

PRZYKŁAD 3
PLACÓWKI OŚWIATOWE - W PRZYPADKU ZADEKLAROWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Łączną liczbę dzieci, uczniów lub studentów oraz pracowników należy pomnożyć przez 6 litrów odpadów niesegregowa-

nych, gdyż taki limit przyjęty został dla jednej osoby - wynika to z punktu 1 tabeli na str.11. Placówka mająca 80 uczniów

i pracowników musi więc zamówić pojemniki na odpady zmieszane o pojemności nie mniejszej niż 480 litrów (np. dwa

po 240 litrów). Na odpady segregowane suche dwa pojemniki 240-litrowe i na szkło opakowaniowe jeden 240-litrowy.

PRZYKŁAD 4

POMIESZCZENIA BIUROWE - W PRZYPADKU ZADEKLAROWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Łączną liczbę pracowników należy pomnożyć przez 10 litrów odpadów niesegegowanych, gdyż taki limit przyjęty został dla

jednej osoby - wynika to z punktu 13 tabeli na str.11. Placówka mająca 5 pracowników musi więc zamówić pojemnik o po-

jemności nie mniejszej niż 50 litrów (np. jeden 60-litrowy). Na odpady segregowane suche jeden pojemnik 60-litrowy i na

szkło opakowaniowe jeden pojemnik 60-litrowy.
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Co z odpadami wielkogabarytowymi
i niebezpiecznymi

Oprócz odpadów komunalnych niesegregowanych wywożonych z pojemników, drugim co do wiel-

kości strumieniem odpadów komunalnych są odpady wielkogabarytowe, które ze względu na du-

że rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do przydomowego pojemnika na odpady zmieszane.

Odpady wielkogabarytowe wymagają czynności demontażowych, które pozwolą na wydzielenie

z nich części przydatnych do recyklingu.

Są to na przykład: dywany, wykładziny, stoły, szafy, krzesła, sofy, okna, wanny, brodziki, grzejniki,

wózki dziecięce, materace, pościel, rowery, zabawki i inne przedmioty dużych rozmiarów.

W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie będą odbierane odpady: wystawione bezpo-

średnio na posesji, elementy karoserii i tapicerki samochodowej, odpady o gabarytach uniemożli-

wiających ręczny załadunek na jednostkę transportującą, szyby zespolone, szyby samochodowe,

płyty gipsowe, odpady komunalne (śmieci), odpady biodegradalne (trawa, liście, gałęzie itp.), od-

pady poremontowe (gruz, piasek, ziemia, kafelki, panele, płyty gipsowe, deski, palety), popiół, żu-

żel, itp.

Leki i opakowania po lekach można bez ilościowych ograniczeń wrzucać do pojemników, które zosta-

ną ustawione w aptekach. Pozostałe odpady komunalne, w tym zużyte opony samochodowe, gruz, zu-

żyty sprzęt elektroniczny i inne, wymienione w tabeli obok, należy oddawać do Punktów Selektywnej

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Docelowo zostaną one zbudowane w każdej gminie i będą do-

stępne przez cały rok. W początkowym okresie funkcjonowania nowego systemu istnieć będą jednak

tylko mobilne PSZOK-i, a harmonogram ich organizowania w poszczególnych gminach dostępny bę-

dzie w prasie oraz na stronach internetowych Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz gmin

wchodzących w jego skład.

Rodzaje odpadów przyjmowanych do punktów zbiórki odpadów problemowych w tym PSZOK-ów

(Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) oraz roczne limity na mieszkańca obrazuje tabe-

la obok.
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Jakie terminy Cię obowiązują

15 MAJA 2013
do tego dnia w siedzibie Związku Międzygminnego „Czysty Region” każdy właściciel i zarządca

nieruchomości musi złożyć wypełnioną deklarację, zawartą na stronach 7 – 10 niniejszego

Informatora. Deklaracje można również pobrać ze strony internetowej Związku www.czystyregion.pl,

oraz w biurze Związku w Kędzierzynie-Koźlu przy ul.Portowej 47, we wszystkich urzędach miast i gmin

należących do Związku, a także w wybranych punktach w gminach członkowskich Związku.

31 LIPCA 2013
do tego dnia każde gospodarstwo domowe, firma i instytucja publiczna

musi uiścić pierwszą opłatę za odbiór odpadów komunalnych.

Opłaty będą pobierane do końca każdego miesiąca, którego dotyczą.

PAMIĘTAJ, BY DO KOŃCA KAŻDEGO MIESIĄCA
REGULOWAĆ OPŁATĘ ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Właściciele domków jednorodzinnych wpłat dokonywać będą na przypisane im imienne konto

w Związku Miedzygminnym „Czysty Region”, podobnie jak właściciele firm,

zarządcy instytucji publicznych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.

Mieszkańcy domów wielorodzinnych, np. komunalnych lub spółdzielczych,

kwotę za wywóz odpadów komunalnych będą mieli wliczoną w comiesięczną opłatę mieszkaniową.

Uchwała Związku Międzygminnego „Czysty Region” stanowi, że:

„Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przelewem na rachunek bankowy

Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu, założony

przez Związek indywidualnie dla każdego właściciela nieruchomości w celu uiszczania tych opłat.

Numer tego rachunku zostanie podany każdemu właścicielowi odrębnie”.


