
OBJAŚNIENIA 
DO DEKLARACJI O WYSOKO ŚCI OPŁATYZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI ODBIERANYMI Z NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAŁY CH 
 

1. PESEL – osoby wypełniającej deklarację (właściciela lub posiadacza nieruchomości lub zarządcy 
nieruchomości wspólnej)  
A. 
2. Cel złożenia deklaracji – w przypadku pierwszego składania deklaracji należy zaznaczyć kwadrat 
„złożenie deklaracji”; w przypadku kolejnego składania deklaracji wynikającego ze zmian 
zawartych w deklaracji  należy zaznaczyć kwadrat „korekta deklaracji” oraz wskazać datę 
zaistnienia tych zmian. Pierwszą deklarację lub korektę deklaracji należy złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Leśnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej deklaracji lub 14 dni od dnia 
zaistnienia zmian 
B.  
3. i 4. Należy zaznaczyć właściwy kwadrat wskazujący rodzaj podmiotu składającego deklarację 
Wyjaśnienie pojęć do części B.4: 
Właściciel nieruchomości – w myśl Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach wieczystych 
i hipotece, czyli właściciel nieruchomości wyodrębnionej prawnie i fizycznie, zwłaszcza poprzez 
urządzenie księgi wieczystej, 
Współwłaściciel nieruchomości, w tym współużytkownik wieczysty nieruchomości – zgodnie 
z definicją Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece, gdy nieruchomość 
przysługuje dwóm lub więcej osobom prawnym lub fizycznym; 
Zarządca – oznacza osobę prawną lub fizyczną powołaną do zarządzania nieruchomością, w tym 
zarządcy wspólnot mieszkaniowych, administracja mieszkań komunalnych. 
Zarządcą nieruchomości nie są spółdzielnie mieszkaniowe – chyba, że wyodrębniono wszystkie 
lokale mieszkaniowe, a spółdzielnia została wybrana na zarządcę (w przeciwnym razie każdy 
właściciel mieszkania, najemca składa odrębnie deklarację) 
Posiadacz – należy przez to rozumieć użytkownika, zastawnika, najemcę, dzierżawcę lokalu 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego, 
 

C. Dane identyfikacyjne podmiotu składającego deklarację (właściciela, współwłaściciela, 
posiadacza, zarządcy nieruchomości wspólnej) umożliwiające weryfikację i kontakt ze składającym 
W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo na 
piśmie i złożyć z deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną 
opłatą skarbową (17 zł). 
 

D. Należy wpisać dane umożliwiające identyfikację zamieszkałej nieruchomości na której powstają 
odpady komunalne. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
 

E. 
28. Należy podać faktyczną liczbę osób zamieszkujących lub gospodarstw domowych znajdujących 
się na nieruchomości wskazanej w części D. 
29. W przypadku wyboru selektywnego rodzaju zbierania odpadów komunalnych (z segregacją) 
należy wpisać stawkę w wysokości: 

• 13 zł za osobę  – w przypadku zamieszkiwania w gospodarstwie domowym do 6 osób, 
• 78 zł za gospodarstwo – w przypadku zamieszkiwania w gospodarstwie domowym powyżej 

6 osób. 
W przypadku wyboru nieselektywnego rodzaju zbierania odpadów komunalnych (bez segregacji) 
należy wpisać stawkę w wysokości: 

• 20 zł za osobę – w przypadku zamieszkiwania w gospodarstwie domowym do 6 osób, 
• 120 zł za gospodarstwo - w przypadku zamieszkiwania w gospodarstwie domowym 

powyżej 6 osób. 



Należy wybrać właściwy rodzaj zbierania odpadów komunalnych. Przez zbieranie w sposób 
selektywny (segregacja) należy rozumieć wyodrębnianie z odpadów komunalnych papieru, metalu, 
tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii 
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon. W przypadku 
wyboru sposobu selektywnego właściciel nieruchomości na której powstają odpady komunalne 
poniesie niższą opłatę za gospodarowanie tymi odpadami. 
 
Przez kompostownik należy rozumieć specjalną skrzynię/pojemnik służące do kompostowania 
bioodpadów (nie jest kompostownikiem pryzma na gruncie, na którym składowane są bioodpady). 
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku zadeklarowania 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a nie wywiązywaniu się z tego obowiązku 
właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz 
z zaległymi odsetkami. 
 

Objaśnienie zawiera informacje podstawowe. W celu uzyskania szerszych informacji można 
zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Leśnej 
tel. 75 72 11 239 
tel. 75 72 42 056 
tel. 75 72 11 466 


