
Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi 

Gdzie dostarczyć deklarację? 
Deklarację złóż w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew. Możesz ją wysłać pocztą, 

lub przekazać sołtysowi swojej miejscowości (np. przy płaceniu podatku od nieruchomości). 

Czy deklarację mogę przesłać faksem lub e-mailem? 

Nie. Urząd Gminy przyjmuje jedynie oryginały podpisanych deklaracji. 

Czy mogę złożyć deklarację po terminie? 
Jeśli do tej pory nie złożyłeś deklaracji, zrób to jak najszybciej. Nowy system rusza 1 lipca 2013r. ! 

Kto powinien wypełnić deklarację? 
Deklarację wypełnia osoba, która zamieszkuje i użytkuje daną nieruchomość na terenie gminy Stęszew. 

W niektórych przypadkach będzie to właściciel, w niektórych wynajmujący. 

Które pola deklaracji mam wypełnić? 

Dla nieruchomości zamieszkałych (budynki mieszkalne) wypełniasz pierwszą stronę deklaracji i tylko punkt 
1 na stronie drugiej. Dla nieruchomości niezamieszkałych (np. firmy, placówki oświatowe, kulturalne, 

ogródki działkowe, działki rekreacyjne) wypełnij pierwszą stronę deklaracji i tylko punkt 2 na stronie 
drugiej. 

Czy mam podać liczbę osób zameldowanych w moim domu? 

W deklaracji podaj liczbę osób zamieszkałych, w tym małe dzieci, a nie zameldowanych. 

Przykładowo, jeśli z 4 zameldowanych osób w danym miejscu mieszkają jedynie 2, a pozostałe 2 mieszkają 
w innym miejscu (np. mieszkający na stancji studenci, osoby żyjące i pracujące za granicą), to opłatę 

obliczysz dla 2 osób (tylko 2 osoby produkują odpady w tej nieruchomości). W takim przypadku powinieneś 
dodatkowo do deklaracji dołączyć oświadczenie, w którym wyjaśnisz skąd wynika różnica pomiędzy liczbą 

osób wskazanych w deklaracji a zameldowanych w tym miejscu. W deklaracji podaj dane aktualne na dzień 
wypełniania deklaracji. 

Dlaczego muszę rozwiązać dotychczasową umowę na wywóz odpadów? 
 Umowę powinieneś rozwiązać  ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. Od tego dnia właścicielem 

twoich śmieci staje się gmina lub związek gmin. Dotychczasowa firma nie będzie już mogła realizować tej 
usługi dla twojej nieruchomości. Za niewypowiedzenie umowy nie ma żadnych sankcji, ale pamiętaj 

o ryzyku, że możesz zostać obciążony dodatkowo (tj. mimo uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
na rzecz Związku) przez tą firmę, niezależnie od tego, czy usługa została w rzeczywistości wykonana. 

Możesz skorzystać z przykładowego wzoru rozwiązania umowy załączonego do deklaracji lub przygotować 
własny wniosek.  

 

Co zrobić jeśli zmieni się liczba osób zamieszkałych na terenie posesji, lub zmienią się 
jakiekolwiek inne dane zawarte w złożonej przez nas deklaracji? 

W ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany należy złożyć korektę deklaracji na formularzu deklaracji zaznaczając 
w punkcie pierwszym opcję „Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji”. 

 
Czy właściciele działek rekreacyjnych muszą składać deklaracje? 

Tak. Nawet jeżeli przebywają na działce tylko w okresie letnim, w czasie weekendów, wypełniają pierwszą 
stronę deklaracji oraz punkt 2 na stronie 2. Jeśli nie chcą ponosić opłat za cały rok, mogą złożyć korektę 

deklaracji po zakończeniu sezonu letniego wpisując „0” w tabeli nr 2 na stronie 2 (w miejscu, w którym w 

pierwszej deklaracji podali liczbę pojemników miesięcznie). Muszą jednak pamiętać, aby w następnym roku, 
przed sezonem, ponownie złożyć korektę deklaracji (podając ilość pojemników do odbioru).  

Czy do deklaracji musze załączyć dotychczasową umowę na odbiór odpadów? 
Obowiązek taki wynika z ustawy - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2011 r. nr 152 poz. 897). Nie przewidziano jednak 

sankcji za niedołączenie umowy do deklaracji. 



Ile zapłacę za śmieci? 

Po wypełnieniu pól na pierwszej stronie, wypełnij pola pkt 1 na drugiej stronie deklaracji. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami obliczysz mnożąc liczbę osób zamieszkałych w nieruchomości przez stawkę 
opłaty. Stawka opłaty zależy od wariantu zbierania odpadów, który wybierzesz. Jeśli zdecydujesz się na 

segregację śmieci, stawka opłaty wyniesie 10 zł za każdą osobę. W przeciwnym wypadku wyniesie ona 14 
zł za każdą osobę. 

Czy będę płacić podwójnie, za śmieci segregowane i zmieszane? 

Nie. Jeśli wybierzesz wariant śmieci zmieszanych (stawka 14 zł) z twojej nieruchomości będziemy odbierać 

tylko odpady zmieszane (niesegregowane). Jeśli wybierzesz wariant śmieci segregowanych (stawka 
10 zł) z twojej nieruchomości, w ramach jednej opłaty, będziemy odbierać odpady zarówno zmieszane, jak 

i segregowane. 

Ile zapłacę, jeśli wyprodukuję dużo śmieci? Czy zapłacę gdy w danym miesiącu śmieci nie 
wyprodukuję? 

Nie ma znaczenia ile śmieci wyprodukujesz. Opłata jest obliczana jednakowo dla wszystkich - w zależności 

od ilości mieszkańców, a nie realnej ilości wytworzonych odpadów. Naliczenie opłaty na podstawie 
wystawionych pojemników możliwe jest tylko i wyłącznie dla nieruchomości niezamieszkałych (np. firm). 

Jak często będziecie odbierać śmieci od zwykłego Kowalskiego? 

Śmieci zmieszane (niezależnie od wybranego wariantu) będą odbierane nie rzadziej niż co 2 tygodnie 
w zabudowie jednorodzinnej oraz nie rzadziej niż 1 raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej (np. bloki 

mieszkalne). Surowce wtórne segregowane wywieziemy nie rzadziej niż co 4 tygodnie, czyli 1 raz na 

miesiąc. Metal, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane nie 
rzadziej niż dwa razy do roku według harmonogramu. 

Jak często będziecie odbierać śmieci od firm i szkół? 

Odpady niesegregowane z budynków użyteczności publicznej i gastronomii odbierzemy nie rzadziej niż raz 
na tydzień, a z pozostałych nieruchomości niezamieszkałych nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie. Odpady 

segregowane odbierzemy nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie. 

Jakie surowce wtórne będą odbierane? 

Surowce wtórne będą zbierane w 3 workach. Do jednego wrzucamy papier i tekturę, do drugiego szkło 
białe i kolorowe, do trzeciego tworzywa sztuczne, puszki i opakowania wielomateriałowe. 

Odbiór śmieci segregowanych raz w miesiącu to za rzadko! 
Częstotliwość odbioru śmieci określają uchwały Związku Międzygminnego CZO "Selekt". Po pierwszych 

miesiącach funkcjonowania systemu (czyli od 1 lipca 2013 r.) sprawdzimy, czy trzeba śmieci odbierać 
częściej. 

Skąd wezmę worki do segregacji śmieci? 

Do końca czerwca odpady segregowane odbieramy na starych zasadach sprzed posesji – zabierane są 

worki z surowcami, zostawiane są nowe. Od 1 lipca zbiórkę selektywną w ramach jednej opłaty będzie 
prowadzić firma wyłoniona w nowym przetargu, również wtedy worki będą dostarczane mieszkańcom 

bezpłatnie. 

Czy dostanę pojemnik na odpady komunalne? 
Możesz go zakupić sam. Jeśli nie chcesz go kupować, możesz zaczekać do rozstrzygnięcia przetargu na 

odbiór odpadów z terenu gminy, który określi zasady dostarczania pojemników. 

Jakich pojemników mogę używać? 

Odpady komunalne wyrzucamy do pojemników o pojemności co najmniej 110 l. Minimalne pojemności 
pojemników dla danej liczby mieszkańców określa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów "Selekt". 

Mam firmę. Jak obliczę opłatę za gospodarowanie odpadami?  

Aby obliczyć opłatę dla tzw. nieruchomości niezamieszkałej (np. firmy, placówki oświatowe, kulturalne, 
ogródki działkowe, itp.) wypełnij pola pkt 2 na drugiej stronie deklaracji. Podaj liczbę posiadanych 

http://www.dopiewo.pl/ftp/0/pliki/web_content_file/201302180442321195Nowagospodarkaodpadami/0201302271139284358.pdf
http://www.dopiewo.pl/ftp/0/pliki/web_content_file/201302180442321195Nowagospodarkaodpadami/0201302271139284358.pdf


pojemników określonego rodzaju, pomnóż je przez cenę wywozu pojemników o danej pojemności 

i wszystko zsumuj. 

A jeżeli mieszkam i prowadzę firmę w jednej nieruchomości? 

W takim przypadku wypełnij stronę pierwszą i obydwa punkty na stronie drugiej deklaracji. Opłata dla takiej 
nieruchomości to suma opłaty naliczonej od mieszkańca i opłaty naliczonej od pojemnika. 

W mojej nieruchomości mieszka więcej niż jedna rodzina. 
Możecie złożyć deklarację wspólnie, podając dane obejmujące wszystkie zamieszkałe rodziny lub każda 

z rodzin może złożyć odrębną, własną deklarację. 

Kiedy, gdzie i komu mam zapłacić? 
Dla każdego składającego deklarację Związek utworzy indywidualny rachunek bankowy do wpłacania 

opłaty. Pierwszą opłatę powinieneś uiścić do 15 lipca 2013 r. Od tego dnia za wywóz śmieci będziesz 

płacił Związkowi, a nie firmie dotychczas wywożącej śmieci. 

Jaka jest kara za podanie nieprawdziwych danych? 
Składający nieprawdziwe oświadczenie podlega karze zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. 

kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2013 nr 186). 


