JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ
Złożenie deklaracji - Urzędzie Miejski w Strzelnie pokój nr 17 lub drogą elektroniczną i
pocztową.
1) Jakie są nowe miesięczne stawki opłat ?
Wysokość miesięcznych stawek opłat za odpady komunalne w nieruchomościach zamieszkałych
uzależniona jest od tego, czy odpady będą zbierane selektywnie czy też nie, a także od wielkości
gospodarstwa domowego.
Odpowiednią stawkę wpisz w punkcie E deklaracji
I. Ilość osób w
gospodarstwie domowym

II.A Odpady zbierane w
sposób selektywny

II.B Odpady zbierane w
sposób nieselektywny

1 osoba

8,50 zł

15,00 zł

2 osoby

17,00 zł

30,00 zł

3 osób

25,50 zł

45,00 zł

4 osoby

34,00 zł

60,00 zł

42,50 zł
75,00 zł
5 osób i powyżej
Wysokość miesięcznych stawek opłat za odpady komunalne w nieruchomościach niezamieszkałych
uzależniona jest od ilości i wielkości pojemników jakie zadeklaruje osoba składająca deklarację.
Odpowiednią stawkę wpisz w punkcie F deklaracji
I. Wielkości
pojemników na
odpady

II. Stawka opłaty za pojemnik
II.A jeżeli zaznaczono
sposób selektywny

II.B jeżeli zaznaczono
nie selektywny

120 litrów

16,00 zł

32,00 zł

240 litrów

30,00 zł

58,00 zł

1100 litrów

135,00 zł

245,00 zł

KP7
375,00 zł
700,00 zł
2) Kto składa deklarację - deklaracja jest obowiązkowa i wypełniają ją wszyscy właściciele
nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych zgodnie z przyjętymi uchwałami przez Radę
Miejską w Strzelnie. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza deklarację o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
W rozumieniu ustawy o „utrzymaniu czystości i porządku w gminach” właściciel nieruchomości ma
obowiązek złożyć deklarację za każdą nieruchomość. W przypadku wynajmu lokali itp. deklarację
składa właściciel nieruchomości. W przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych deklarację
składa zarządca nieruchomością (podmiot władający).
3) Jak wypełnić deklarację:
Deklaracja składa się z punktów od A do J.
Właściciel zamieszkujący daną nieruchomość wypełnia punkty od A do E.1 oraz punkt I
Właściciel nieruchomości na której prowadzona jest działalność gospodarcza wypełnia punkty od A
do D oraz F i I.
Właściciela nieruchomośc na której zamieszkują mieszkańcy oraz prowadzona jest działalność
gospodarcza wypełnia całość deklaracji, punkty od A do I.
Właściciel domku letniskowego wypełnia punky od A do D oraz punkty G i I.

4) Jak wyliczyć wielkość gospodarstwa - w deklaracji, którą wypełni właściciel nieruchomości,
będzie nas interesowała ilość osób faktycznie ją zamieszkujących, a nie zameldowanych.
5) Co oznacza segregacja śmieci - segregacja polega na zbieraniu do specjalnie oznakowanych
worków wysegregowanych odpadów komunalnych z podziałem na rodzaj surowców, co pozwala na
ponowne ich wykorzystanie.
Segregujemy z podziałem na frakcje :
–

szkło (zielony worek),

–
tworzywo sztuczne (plastik),metal, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po sokach,
mleku) żółty worek. Uwaga można mieszać w jednym worku tworzywo sztuczne, metal i
opakowania wielomateriałowe !!!
–

papier (niebieski worek),

–

odpady biodegradowalne (brązowy worek),

–

popiół, w przypadku segregacji odpadów musi być zbierany oddzielnie.

6) W przypadku segregacji odpadów worki do selektywnej zbiórki będą dostarczane przez firmę
wywozową max 4 szt. na plastik i bio oraz po 2 szt. na szkło i papier na jeden okres rozliczeniowy
(miesiąc).
7. Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (np. sklepy, firmy, szkoły itp.)
Uwaga! Właściciel nieruchomości niezamieszkałej wypełniając deklarację musi sprawdzić w
„Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzelno”, czy nie zaniżył
deklarowanej objętości pojemników. W regulaminie znalazły się „normatywy”, ile przeciętny sklep,
biuro lub restauracja tygodniowo produkuje odpadów. Gdyby nie ustalono normatywów, wszystkie
odpady ze sklepów znalazłyby się zamiast w koszach przed sklepami - w pojemnikach właścicieli
sklepów jako zwykłych mieszkańców (w koszach przed ich domami), od których firma wywozowa
przecież odbierze odpad w każdej ilości (a właściciele sklepów zadeklarowaliby jedynie pojemniki o
najmniejszej pojemności!).
8) Poniżej przedstawiono tygodniowe normatywy wynikające z regulaminu jakie właściciel
wypełniając deklarację musi wziąć pod uwagę:
5 litrów - na jednego pracownika w zakładach handlowych, rzemieślniczych, produkcyjnych,
usługowych, magazynach, placach budowy, urzędach, biurach, placówkach kulturalno
oświatowych, ośrodkach zdrowia, aptekach i innych obiektach użyteczności publicznej, lecz co
najmniej jeden pojemnik 110 litrów;
dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli 3 litry na każdego ucznia (dziecko);
dla punktów handlowych poza lokalem 30 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej
jeden pojemnik 110 litrów na każdy punkt;
dla lokali gastronomicznych, - 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;
dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 110 litrów;
dla hoteli, pensjonatów, domów opieki - 5 litrów na jedno łóżko;
9) Deklarację można składać w wersji elektronicznej. Szczegółowe informację dotyczące jak
krok po kroku wypełnić deklarację elektroniczną znajdą Państwo pod adresem www.strzelno.pl oraz
www.bip.strzelno.pl w zakładce „nowy system gospodarowania odpadami”.
10) Więcej informacji można otrzymać:
- bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Strzelnie pokój nr 17, lub pod numerem 52-318-22-44
- stronie internetowej www.strzelno.pl – zakładka „gospodarka odpadami”

