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Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach nałożyła na gminy szereg nowych zadań i obowiąz-
ków oraz zmieniła znacząco system gospodarowania odpadami 
komunalnymi.  

W dotychczasowym - starym systemie, który funkcjonować 
będzie jeszcze tylko do 30 czerwca 2013 r. właściciele nieru-
chomości zobowiązani byli zawierać umowy na odbieranie 
odpadów komunalnych z terenu ich nieruchomości. Koszty od-
bioru zależne były od ilości zgromadzonych odpadów. 

Jednakże ustawodawca znowelizował ustawę o utrzymaniu 
czystości i porządku, w konsekwencji czego od 1 lipca 2013 
roku właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani 
będą ponosić na rzecz gminy, opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, a na gminie spoczywał będzie od tego 
momentu obowiązek odebrania odpadów komunalnych i prze-
transportowania ich  na przystosowane do tego celu składowi-
ska i sortownie.

Czym charakteryzuje się nowy system utrzymania czy-
stości i porządku?

System zakłada określenie stawek opłat niepowiązanych 
bezpośrednio z ilością odpadów komunalnych odbieranych od 
właściciela nieruchomości. Założeniem nowego systemu jest 
zatem uniezależnienie wysokości opłaty od ilości wyproduko-
wanych śmieci. 

W związku z tym Rada Miejska zobowiązana była podjąć 
uchwały w celu określenia, jakie usługi w zakresie odbioru od-
padów komunalnych od właściciela nieruchomości będą wyko-
nywane w ramach należnej opłaty. 

Zakres uchwał obejmuje w szczególności: ilość odpadów 
komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, czę-
stotliwość odbierania odpadów komunalnych, sposób świad-
czenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, sposób wyliczenia i terminu uiszczania opłaty od 
właścicieli nieruchomości, czy też regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku. 

Ważnym aspektem znowelizowanej ustawy są odpady 
zbierane selektywnie.

Wskazane jest odebranie od właściciela nieruchomości moż-

liwie dużej ilości odpadów selektywnie zbieranych ze względu 
na konieczność wykazania przez gminę określonych poziomów 
recyklingu papieru, szkła i tworzyw sztucznych. Poziomy te w 
kolejnych latach będą coraz wyższe. Ustawa wprowadza bo-
wiem obowiązek selektywnego zbierania wielu frakcji odpadów 
komunalnych, takich jak odpady niebezpieczne, zielone, wiel-
kogabarytowe, wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, baterie i akumulatory, opony czy odpady budow-
lane i rozbiórkowe. Nie wywiązanie się z określonych pozio-
mów recyklingu skutkowało będzie nałożeniem kar na gminę 
Nowogard.

Wobec tego, aby uzyskać te poziomy gmina premiować bę-
dzie właścicieli nieruchomości, którzy dokonywać będą selekcji 
odpadów komunalnych u źródła, czyli we własnym gospodar-
stwie domowym. W efekcie uiszczać oni będą mniejszą opłatę 
miesięczną za gospodarowanie odpadami.

Gdzie będą one zbierane?
Oczywiście część z nich zbierana będzie bezpośrednio u 

właściciela nieruchomości,  jednakże ze względów praktycz-
nych nie sposób wyobrazić sobie selektywnej zbiórki wszyst-
kich segregowanych odpadów bezpośrednio u źródła. Jednym 
z rozwiązań jest organizowanie tzw. zbiórki objazdowej, w ra-
mach której odbierane będą od właścicieli nieruchomości w nie-
ograniczonej ilości odpady wielkogabarytowe oraz elektryczne 
i elektroniczne harmonogram wywozów zostanie udostępniony 
mieszkańcom po wyłonieniu wykonawcy usługi. Nowym zada-
niem własnym gminy jest również tworzenie punktów selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych, w których zbierane 
będą wszystkie wskazane w ustawie frakcje odpadów komunal-
nych. Takie jak gruz i odpady budowlane, odpady niebezpiecz-
ne (świetlówki, akumulatory), zużyte opony, oleje silnikowe, 
odpady zielone.  Na terenie gminy planuje się stworzenie co 
najmniej jednego Punktu, który będzie miejscem ogrodzonym 
i nadzorowanym. Lokalizacja punktu PSZOK zostanie wska-
zane po wyłonieniu wykonawcy usługi. Zatem poza odbiorem 
odpadów bezpośrednio od właściciela nieruchomości, w ramach 
uiszczanej opłaty, wskażemy również możliwość pozostawiania 
przez mieszkańców odpadów w przystosowanych do tego celu 
Punktach. 

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie  
musimy dążyć do właściwego nimi gospodarowania. 

W następstwie uchwalenia w dniu 1 lipca 2011 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zmiany ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, w ramach której gminy zobowiązane zostały do stworzenia i wdrożenia systemu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi radni Rady Miejskiej w Nowogardzie zobligowani byli do podjęcia pakietu uchwał regu-
lujących gospodarkę odpadami na terenie gminy Nowogard.

Chcąc przybliżyć Państwu nowe zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazuje-
my na Państwa ręce Wydanie Specjalne „Wiadomości Samorządowych” poświęconych wyłącznie tej tematyce.
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Jakie świadczenia zawiera opłata uiszczana przez właści-
cieli nieruchomości?

W ramach uiszczonej opłaty właściciel nieruchomości jed-
norodzinnej zostanie wyposażony w pojemniki do zbierania od-
padów komunalnych (pojemniki do odpadów zmieszanych oraz 
worki do odpadów gromadzonych selektywnie), a w przypadku 
nieruchomości wielorodzinnych w pojemniki do zbierania odpa-
dów zmieszanych oraz pojemniki do zbierania odpadów groma-
dzonych selektywnie (tzw. gniazda).

Przewoźnik wyłoniony w drodze przetargu zgodnie z często-
tliwością zawartą w regulaminie utrzymania czystości i porząd-
ku odbierał będzie odpady komunalne gromadzone we wskaza-
nych pojemnikach oraz workach.

Dodatkowo, jak wyżej wspomniano każdy mieszkaniec 
gminy Nowogard będzie mógł nieodpłatnie zdać większą ilość 
odpadów selektywnie gromadzonych w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), który będzie 
prowadzony przez gminę Nowogard. Tam też będzie można 
zdać dodatkowo takie odpady jak opony, gruz, czy też odpady 
niebezpieczne, jak świetlówki, baterie, akumulatory.

Ponadto gmina Nowogard prowadzić będzie w ramach opła-
ty zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.

Na terenie gminy Nowogard odbierane będą, bezpośred-
nio od właścicieli nieruchomości, następujące frakcje odpa-
dów komunalnych:

• zmieszane odpady komunalne
• selektywnie zbierane odpady komunalne:
- papier,
- tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
- szkło,
- odpady ulegające biodegradacji,

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości odbywać się będzie z następującą częstotliwością:

a) zmieszane odpady komunalne:
- w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż 1 raz na 2 

tygodnie,
- w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż 1 raz na 

tydzień.
b) odpady selektywnie zbierane:
- w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż 1 raz na 

miesiąc,
- w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż 1 raz na 2 

tygodnie.
c) zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, będzie prowadzona 
2 razy do roku, w formie wystawek w terminach wskazanych 
przez gminę,

d) zbiórka odpadów zielonych będzie prowadzona 5 razy do 
roku od maja do września w terminach wskazanych przez gmi-
nę.

Od 01 lipca 2013 r. zacznie funkcjonować nowy system odbierania odpadów komu-
nalnych, który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację i mniejsze zaśmiecanie 
środowiska

ZMIANA SYSTEMU ZBIÓRKI ODPADÓW OZNA-
CZA, ŻE:  

- Zbiórkę odpadów prowadzi gmina za pośrednictwem 
firmy wyłonionej w drodze przetargu.

Opłatę za wywóz odpadów mieszkańcy będą wnosić na 
rachunek bankowy Zarządu Budynków Komunalnych w No-
wogardzie nr 33 1240 3927 1111 0010 4964 3858 lub gotówką 
w kasie Zarządu Budynków Komunalnych, ul. 700 Lecia 14, 
72 – 200 Nowogard w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Opłata za odpady posegregowane będzie niższa (promo-
wanie segregacji odpadów).

- Gmina będzie sprawować nadzór nad zbiórką i pra-
widłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierają-
cego

- Zbiórka odpadów będzie obejmować wszystkich 
mieszkańców – zbiórka odpadów komunalnych prowadzona 
będzie na terenie całej gminy Nowogard według ustalonego 
harmonogramu.

Zostaną wprowadzone punkty selektywnego zbierania 
odpadów w których zbierane będą następujące frakcje odpa-
dów komunalnych: odpady zielone i ogrodowe, papier i tektu-
ra, tworzywa sztuczne, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (np. meble), odpady 
budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samo-
dzielnie (do 100 kg rocznie na rodzinę), zużyte opony (4 sztuki 
rocznie na rodzinę), zużyte baterie i akumulatory, przetermi-
nowane leki oraz inne odpady niebezpieczne (np. chemikalia, 
żarówki, świetlówki), odzież i tekstylia.

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZOBOWIĄZA-
NI SĄ DO:

- Złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. Deklaracje składa się w Zarzą-
dzie Budynków Komunalnych, ul. 700 Lecia 14, 72 – 200 
Nowogard w terminie do 31 marca 2013r., od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7.00 – 15.00; druki deklaracji do-
stępne są w Zarządzie Budynków Komunalnych oraz do 
pobrania na stronie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 
www.nowogard.pl  (zakładka gospodarowanie odpadami). Do 
deklaracji należy dołączyć kopię umowy na wywóz odpadów 
komunalnych z dotychczasowym odbiorcą.

- Zbierania i pozbywania się powstałych na terenie nie-
ruchomości odpadów komunalnych zgodnie z  wymagania-
mi określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie gminy Nowogard.

KTO JEST WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI 
W ROZUMIENIU USTAWY O UTRZYMANIU CZY-
STOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W PRZYPAD-
KU WSPÓLNOTY LUB SPÓŁDZIELNI MIESZKA-
NIOWEJ?

Zgodnie z art.2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 
r., poz. 391) jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami 
wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność 
lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają zarząd 
nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., Nr 
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WYPOWIEDZENIE UMOWY 

WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH  

Uwaga: Właściciele nieruchomości zamieszkałych winni zadbać o to, aby dotychczas obowiązujące 
umowy na wywóz odpadów komunalnych zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. 

WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY

_________________________ 
      (imię i nazwisko)

_____________________ 
          (adres)

_____________________
       ____________________________________
       ____________________________________
       ____________________________________
       ____________________________________
              (dane firmy)

       
Wypowiedzenie umowy

 Niniejszym wypowiadam umowę z dnia ______________ dotyczącą wywozu nieczystości stałych 

z posesji położonej w _______________________ przy ul. _____________________________________ 

ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

Powodem wypowiedzenia umowy jest jej sprzeczność z obowiązującym obecnie prawem, jaka zaszła 
wskutek nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. 2011 Nr 152 poz. 897).

           

        ____________________________ 
                  (czytelny podpis osoby uprawnionej)

80, poz. 903, z późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd 
nie został wybrany. Również ustawa z dnia 15 grudnia 2000 
r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003, Nr 119, 
poz. 1116, z późn. zm.) odwołuje się w kwestiach dotyczących 
zarządu nieruchomością wspólną do ustawy o własnościach lo-
kali (w art. 26 oraz 27).

Wobec powyższego należy stwierdzić, ze obowiązki wła-
ściciela nieruchomości określone w ustawie o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach w przypadku wspólnoty lub spół-
dzielni mieszkaniowej spoczywają na zarządzie wspólnoty lub 
spółdzielni mieszkaniowej  

Ponadto należy zauważyć, że w dotychczasowym stanie 
prawnym do obowiązków właściciela nieruchomości należało 
zawarcie umowy na odbieranie odpadów komunalnych, które 
to umowy spółdzielnie mieszkaniowe zawierały nie kwestio-
nując dotąd swojego statusu właściciela nieruchomości w rozu-
mieniu ustawy. Definicja właściciela nieruchomości nie uległa 
zmianie.

Źródło: www.mos.gov.pl  Interpretacje przepisów prawnych 
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JAN KOWALSKI

742575898
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NA POCZĄTEK DEKLARACJA
Właściciele nieruchomości w myśl nowej Ustawy zobligowani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi w Gminie Nowogard według uchwalonego przez Radę Miejską wzoru.
Jak prawidłowo wypełnić deklarację, prezentujemy dla Państwa na poniższym wzorze.

D E K L A RA C A J A  W Y P E Ł N I O N A   W Z Ó R
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NOWOGARD

WARSZAWSKA                    19

72 200

1        41,00,-
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JAN KOWALSKI
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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE NOWOGARD

1. W punkcie B deklaracji „Ceł złożenia deklaracji” należy zaznaczyć właściwe pole znakiem X - dla pierwszej deklaracji lub 
korekty deklaracji. Korektę składa się w przypadku zmiany danych zamieszczonych w deklaracji wcześniejszej w terminie 14 dni 
od dnia wystąpienia zmian ze wskazaniem daty ich zaistnienia.

2. Punkt C „Składający deklarację” – należy zaznaczyć odpowiednie pole w zależności od sposobu władania nieruchomością.
3. Punkt D deklaracji „Dane składającego deklarację”:
1. pozycja D.1. „Osoby fizyczne”, należy podać dane osoby składającej deklarację,
2. pozycja D.2. „Pozostałe podmioty”, należy podać dane Spółdzielni Mieszkaniowej, Wspólnoty Mieszkaniowej, Zarządcy 

Nieruchomości  Wspólnej, itp. składających deklaracje w imieniu  nieruchomości wielolokalowych,
3. pozycja D.3. „Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja (z której odbierane będą odpady) -  wpisuje się dokładny adres 

nieruchomości zamieszkałej położonej w obrębie gminy Nowogard, z terenu której mają być odbierane odpady komunalne. Pozycję  
„Adres do korespondencji” należy wypełnić w przypadku, gdy jest on inny od adresu z którego odbierane będą odpady komunalne. 
W przypadku, gdy deklaracja dotyczy kilku nieruchomości lub nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi dane 
dotyczące nieruchomości, dla których składana jest deklaracja należy wykazać w załącznikach ZOP.

4. Punkt E „Oświadczam, że odpady komunalne będą zbierane w sposób:” , w tej części składający deklaruje, czy odpady na te-
renie nieruchomości będą gromadzone w sposób selektywny czy zmieszany. Gromadzenie odpadów w sposób selektywny oznacza 
wydzielanie z odpadów zmieszanych następujących frakcji: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriało-
wych, odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych, które będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości. Gromadzenie 
odpadów w sposób zmieszany oznacza, że wszystkie odpady komunalne powstające w gospodarstwie domowym trafiają do jednego 
- zbiorczego pojemnika. W przypadku, gdy deklaracja dotyczy kilku nieruchomości lub nieruchomości zabudowanej budynkami 
wielolokalowymi należy zaznaczyć właściwy kwadrat lub kwadraty. Oświadczenie o sposobie zbierania odpadów na poszczegól-
nych nieruchomościach należy złożyć w załączniku ZOP.

5. Punkt F „Wysokość miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa do-
mowego na podstawie stawki określonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Nowogardzie.”, należy podać: liczbę gospodarstw 
domowych (z podaniem wielkości) znajdujących się na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja oraz stawkę opłaty. 

STAWKI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE NOWOGARD

WIELKOŚC GOSPODARSTWA 
DOMOWEGO

STAWKA OPŁATY ZA ODPADY 
ZMIESZANE*

STAWKA OPŁATY ZA ODPADY 
SELEKTYWNE**

MAŁE (1-2 osoby) 35 zł 27 zł

ŚREDNIE (3-5 osób) 53 zł 41 zł

DUŻE (6 osób i więcej) 65 zł 50 zł

*Gromadzenie odpadów w sposób zmieszany oznacza, że wszystkie odpady komunalne powstające w gospodarstwie domowym 
trafiają do jednego - zbiorczego pojemnika. 

**Gromadzenie odpadów w sposób selektywny oznacza wydzielanie z odpadów zmieszanych następujących frakcji: papieru, 
szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych, któ-
re będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości.
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W przypadku, gdy do deklaracji dołączone zostały załączniki ZOP to do wyliczenie opłaty należy przyjąć sumę wszystkich 
gospodarstw wykazanych w załącznikach ZOP w zależności od ich wielkości.

6. Punkt G „Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, w tej części oblicza się miesięczną 
kwotę opłaty dla nieruchomości, której wypełniana deklaracja dotyczy. Kwotę oblicza się mnożąc stawkę opłaty dla danego go-
spodarstwa domowego przez ilość tych gospodarstw. Suma iloczynów, w przypadku gdy na nieruchomości znajdują się gospodar-
stwa różniące się wielkością, będzie miesięczną wysokością opłaty.

7. Punkt H „Informacje o załącznikach”
ZOP – liczba załączników…. – należy podać ilość załączników (należy je dołączyć w przypadku gdy deklaracja dotyczy kilku 

nieruchomości lub nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi).
Kopia umowy na odbieranie odpadów komunalnych (pkt. 2 objaśnienia) – należy zaznaczać odpowiednie pole TAK jeśli do 

deklaracji jest dołączona umowa, NIE w przypadku braku takiej umowy.
INNE – należy podać ilość oraz rodzaj załącznika np. oświadczenie o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem za-

mieszkania, oświadczenie o osobach pozostających poza granicami kraju, oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na ternie 
gminy Nowogard pod innym adresem niż adres zameldowania, oświadczenie o złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi w innej gminie.

8. Ostatnim etapem wypełniania deklaracji jest podanie imienia i nazwiska osoby składającej deklarację/osoby reprezentującej 
oraz złożenie podpisu wraz z datą złożenia deklaracji 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych należy złożyć w 
Zarządzie Budynków Komunalnych w Nowogardzie, ul. 700 Lecia 14, 72 – 200 Nowogard 

Z A Ł Ą C Z N I K -  W Y P E Ł N I O N Y   W Z Ó R

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PROMYK

7008485482              070482784

NOWOGARD                          72 200

3 4 1
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29
53
14

12 03 2013 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKA – ZOP DANE O NIERUCHOMOŚCI

1. Załącznik należy wypełnić dla każdej nieruchomości odrębnie w przypadku gdy właściciel składa deklaracje dla wielu nie-
ruchomości.

2. W punkcie A „Nazwa składającego deklaracje” należy podać dane właściciela nieruchomości – Spółdzielni Mieszkaniowej, 
Wspólnoty Mieszkaniowej, Zarządcy Nieruchomości  Wspólnej, itp. składających deklaracje w imieniu  nieruchomości wieloloka-
lowych.

3. Punkt B „Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja” należy podać dokładny adres nieruchomości zamieszkałej położo-
nej w obrębie gminy Nowogard, z terenu której mają być odbierane odpady komunalne.

4. Punkt C „Liczba osób zamieszkujących nieruchomość” wpisuje się ilość osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w 
części B załącznika.

5. Punkt D „Liczba gospodarstw domowych na nieruchomości” wpisuje się liczbę gospodarstw, w zależności od ich wielkości 
znajdujących się na nieruchomości wskazanych w części B załącznika.

6. Punkt E „Oświadczam, że odpady komunalne na nieruchomości wskazanej w części B załącznika będą zbierane w sposób:” 
w tej części składający deklaruje, czy odpady na terenie nieruchomości będą gromadzone w sposób selektywny czy zmieszany. 
Gromadzenie odpadów w sposób selektywny oznacza wydzielanie z odpadów zmieszanych następujących frakcji: papieru, szkła, 
tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych, które będą 
odbierane bezpośrednio z nieruchomości. Gromadzenie odpadów w sposób zmieszany oznacza, że wszystkie odpady komunalne 
powstające w gospodarstwie domowym trafiają do jednego - zbiorczego pojemnika. W przypadku, gdy deklaracja dotyczy kilku 
nieruchomości lub nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi należy zaznaczyć właściwy kwadrat lub kwadraty.

7. Ostatnim etapem wypełniania załącznika jest podanie imienia i nazwiska osoby składającej deklarację/osoby reprezentującej 
oraz złożenie podpisu wraz z datą złożenia deklaracji.
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Właściciele lokali w budynkach wielorodzinnych zobligowani są do złożenia zarządcy nieruchomości (spółdzielniom miesz-
kaniowym, zarządom wspólnot, zarządcom wspólnot, bądź innym podmiotom zarządzającym daną nieruchomością) oświadcze-
nia na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według uchwalonego 
przez Radę Miejską wzoru. Jak prawidłowo wypełnić oświadczenie, prezentujemy dla Państwa na poniższym wzorze.

OŚWIADCZENIE – WZÓR

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIV/ /
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 27 marca 2012 r. 

 

OŚWIADCZENIE- ZOP – 1  NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Formularz przeznaczony dla mieszkańców budynków wielolokalowych (dotyczy właścicieli lokali 
w  spółdzielniach  mieszkaniowych,  wspólnotach  mieszkaniowych,  TBS,  oraz  innych  formach 
wspólnego zarządu).
Podstawa prawna: Uchwała Nr .. Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie 
zmiany uchwały  
Miejsce składania: Zarządca nieruchomości  

A. CEL ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 złożenie pierwszego oświadczenia      

 korekta oświadczenia  (data zaistnienia zmian ___ - ___ - _______ )

B. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE WRAZ Z ADRESEM ZAMIESZKANIA

Nazwisko i imię 

KOWALSKI   JÓZEF
Kraj

POLSKA

Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat

GOLENIEOWSKI
Gmina

NOWOGARD

Ulica

WARSZAWSKA

Nr domu

2

Nr lokalu

5
Miejscowość

NOWOGARD

Kod pocztowy

72 - 200

Poczta

NOWOGARD

C. ADRES  NIERUCHOMOŚCI  (LOKALU),  NA  KTÓREJ  POWSTAJĄ  ODPADY 
KOMUNALNE

Miejscowość: 

NOWOGARD

Ulica:

 
WARSZAWSKA

Numer domu

2

Nr lokalu

5

D. WYKAZ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W DANYM LOKALU 

Należy wyszczególnić  wszystkie osoby (imię  i  nazwisko) faktycznie zamieszkujące w danym lokalu 
wraz ze składającym oświadczenie, jeśli w nim zamieszkuje. 

1.
KOWALSKI JÓZEF

7.

2.KOWALSKA HALINA 8.

3.KOWALSKA ANNA 9.

4. 10.

5. 11.

6. 12.

E. OŚWIADCZAM, że odpady komunalne na nieruchomości wskazanej w części C będą zbierane 
w sposób:

SELEKTYWNY                                       NIESELEKTYWNY 

(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

F. WYSOKOŚĆ  MIESIĘCZNEJ  OPŁATY  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi 
ponoszona  będzie  od  gospodarstwa  domowego  na  podstawie  stawki  określonej  odrębną 
uchwałą Rady Miejskiej w Nowogardzie.

WIELKOŚĆ 
GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO
STAWKA OPŁATY (zł)

Małe (1-2 osoby)

Średnie (3-5 osób) 53,00 zł

Duże (6 osób i więcej) 

G. POUCZENIE 

OŚWIADCZAM, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

OŚWIADCZAM,  że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej a podanie danych niezgodnych ze 
stanem faktycznym (Art. 56 oraz art. 53 § 26 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) w związku z art. 6q ustawy z dnia 3 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) i art. 3 pkt 3 lit c ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749).  

…         Nowogard, 12.03.2012                                               ……………………………………..
                          miejscowość, dnia                                                                                            czytelny podpis
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2.KOWALSKA HALINA 8.

3.KOWALSKA ANNA 9.

4. 10.

5. 11.

6. 12.

E. OŚWIADCZAM, że odpady komunalne na nieruchomości wskazanej w części C będą zbierane 
w sposób:

SELEKTYWNY                                       NIESELEKTYWNY 

(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

F. WYSOKOŚĆ  MIESIĘCZNEJ  OPŁATY  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi 
ponoszona  będzie  od  gospodarstwa  domowego  na  podstawie  stawki  określonej  odrębną 
uchwałą Rady Miejskiej w Nowogardzie.

WIELKOŚĆ 
GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO
STAWKA OPŁATY (zł)

Małe (1-2 osoby)

Średnie (3-5 osób) 53,00 zł

Duże (6 osób i więcej) 

G. POUCZENIE 

OŚWIADCZAM, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

OŚWIADCZAM,  że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej a podanie danych niezgodnych ze 
stanem faktycznym (Art. 56 oraz art. 53 § 26 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) w związku z art. 6q ustawy z dnia 3 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) i art. 3 pkt 3 lit c ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749).  

…         Nowogard, 12.03.2012                                               ……………………………………..
                          miejscowość, dnia                                                                                            czytelny podpis

2.KOWALSKA HALINA 8.

3.KOWALSKA ANNA 9.

4. 10.

5. 11.

6. 12.

E. OŚWIADCZAM, że odpady komunalne na nieruchomości wskazanej w części C będą zbierane 
w sposób:

SELEKTYWNY                                       NIESELEKTYWNY 

(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

F. WYSOKOŚĆ  MIESIĘCZNEJ  OPŁATY  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi 
ponoszona  będzie  od  gospodarstwa  domowego  na  podstawie  stawki  określonej  odrębną 
uchwałą Rady Miejskiej w Nowogardzie.

WIELKOŚĆ 
GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO
STAWKA OPŁATY (zł)

Małe (1-2 osoby)

Średnie (3-5 osób) 53,00 zł

Duże (6 osób i więcej) 

G. POUCZENIE 

OŚWIADCZAM, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

OŚWIADCZAM,  że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej a podanie danych niezgodnych ze 
stanem faktycznym (Art. 56 oraz art. 53 § 26 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) w związku z art. 6q ustawy z dnia 3 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) i art. 3 pkt 3 lit c ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749).  

…         Nowogard, 12.03.2012                                               ……………………………………..
                          miejscowość, dnia                                                                                            czytelny podpis

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA – ZOP – 1 NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA 
DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

- W punkcie A oświadczenia „Ceł złożenia oświadczenia” zaznacza się tylko jedno pole znakiem X, właściwe dla pierwszego 
oświadczenia lub korekty oświadczenia. Korektę oświadczenia składa się w przypadku zmiany danych zamieszczonych w oświad-
czeniu wcześniejszym. Korektę oświadczenia należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmian ze wskazaniem daty ich 
zaistnienia.

- Punkt B oświadczenia „Dane składającego oświadczenie wraz z adresem zamieszkania” należy podać dokładne dane osoby 
składającej oświadczenie.

- Punkt C oświadczenia „Adres nieruchomości (lokalu), na której powstają odpady komunalne” należy podać dokładny adres 
nieruchomości lub lokalu, której dotyczy oświadczenie i na której powstają odpady komunalne.

- Punkt D „Wykaz osób zamieszkałych w danym lokalu”, w tym punkcie należy wykazać wszystkie osoby (imię oraz nazwisko) 
osób zamieszkujących w danym lokalu wraz ze składającym oświadczenie, jeśli w nim zamieszkuje.

- Punkt E „ „Oświadczam, że odpady komunalne na nieruchomości wskazanej w części C oświadczenia będą zbierane w spo-
sób:” w tej części składający deklaruje, czy odpady na terenie nieruchomości będą gromadzone w sposób selektywny czy zmie-
szany. Gromadzenie odpadów w sposób selektywny oznacza wydzielanie z odpadów zmieszanych następujących frakcji: papieru, 
szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych, które 
będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości. Gromadzenie odpadów w sposób zmieszany oznacza, że wszystkie odpady komu-
nalne powstające w gospodarstwie domowym trafiają do jednego - zbiorczego pojemnika.

- Punkt F oświadczenia „ Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowe-
go na podstawie stawki określonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Nowogardzie.” wpisujemy stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnym odpowiednią dla wielkości gospodarstwa domowego, którego oświadczenie dotyczy.

- Ostatnim etapem wypełniania oświadczenia jest złożenie podpisu wraz z miejscowości i datą złożenia oświadczenia.
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KONSEKWENCJE NIEZŁOŻENIA DEKLARACJI LUB NIEWNOSZENIA OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Należy pamiętać, że w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uza-
sadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w deklaracji gmina określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomo-
ściach o podobnym charakterze.

Opłata przekazywana gminie w zamian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów będzie obowiązkowa.
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją 

w wysokości niższej od należnej, gmina określi również, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosowane będą przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE NOWYM SYSTEM GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI KOMUNALNYMI ZOSTANĄ OBJĘTE OD 1 LIPCA 2014 ROKU.

Nieruchomości niezamieszkałe to takie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
Na terenie naszej gminy nieruchomościami niezamieszkałymi są m. in.. szkoły, przedszkola, świetlice, szpital, komisariat poli-

cji, strażnice straży pożarnych, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, Zakład Karny, hotele, internaty, Dom Pomocy Społecznej, 
domki na rodzinnych ogrodach działkowych, urzędy, banki, biblioteki, domy i ośrodki kultury i sportu, hotele, restauracje, bary, 
biura sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe, logistyczne i inne.

Nieruchomości należące zatem do tych instytucji mają możliwość kontynuowania obecnie zawartych umów, jednakże wyłącz-
nie do dnia 01 lipca 2014, kiedy to zostaną objęte systemem gospodarowania odpadami. 

CZYSTY NOWOGARD, CZYLI JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

Odpady komunalne – to odpady powstające w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi 
ludności, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu 
na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Segregacja odpadów – to rozdzielanie odpadów według rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane, wysegregowanie ma-
teriałów nadających się do powtórnego wykorzystania.

Odpady ulegające biodegradacji – to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroor-
ganizmów.

Odpady zielone – rozumie się przez to odpady powstające w wyniku pielęgnacji i uprawiania publicznych i prywatnych tere-
nów zieleni oraz gromadzone selektywnie odpady pochodzenia roślinnego z targowisk, cmentarzy, parków, zieleńców miejskich, 
ogrodów.

Opakowania wielomateriałowe - opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzie-
lić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych, np. kartony po sokach i mleku.

Odpady niebezpieczne - to m. in. baterie, oleje hydrauliczne, smary, płyny hamulcowe, substancje i preparaty chemiczne, 
przeterminowane leki, akumulatory, świetlówki, odpady elektroniczne. 

SEGREGACJA ODPADÓW W GMINIE NOWOGARD
Na terenie gminy Nowogard stosuje się pojemniki lub worki (worki częściowo przeźroczyste) następującego koloru:
• Kolor niebieski – papier
• Kolor żółty – tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
• Kolor zielony – szkło
• Kolor brązowy – odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone
oraz pojemniki do gromadzenia pozostałych odpadów komunalnych.

Do poszczególnych pojemników wrzucamy zużyte materiały i opakowania zwracając uwagę na ich właściwą segregację:

   LUB
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POJEMNIK LUB WOREK NIEBIESKI – PAPIER
Do pojemnika/worka niebieskiego wrzucamy:
- wykorzystany papier, gazety, książki, zeszyty, prospekty, katalogi, torebki papierowe, papier pakowy, kartony, pudełka, tek-

turę.
Do pojemnika/worka niebieskiego nie wrzucamy:
- kartonów po mleku i napojach, 
- kalek oraz papieru przebitkowego, papieru do faxu, 
- artykułów higienicznych, pieluch jednorazowych (pampersów), 
- tapet, worków po materiałach budowlanych (np. cemencie, gipsie, klejach, zaprawie)

POJEMNIK LUB WOREK ŻÓŁTY – TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
Do pojemnika/worka żóltego wrzucamy:
- puste, nie zakręcone butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET, PE), 
- puste, nie zakręcone butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości - tzw. chemię  gospodarczą, (np. opakowania 

po szamponach, płynach, itp.),
- odpady wielomateriałowe (np. kartony po sokach i produktach mlecznych, kartony po proszkach do prania, papier po maśle),
- folię i torebki z tworzyw sztucznych,
- kanistry plastikowe, plastikowe skrzynki, doniczki, wiadra,  
- drobny złom żelazny i metale kolorowe, opakowania z aluminium (puszki po piwie, itp.), opakowania po dezodorantach, la-

kierach do włosów itp.,
- opakowania plastikowe po margarynach, kefirach, jogurtach, serkach, smalcu, lodach.

Do pojemnika/worka żółtego nie wrzucamy:
opakowań po medykamentach, tworzyw piankowych, styropianu i naczyń jednorazowych styropianowych, produktów z two-

rzywa sztucznego typu: zabawki, szczoteczki do zębów, strzykawki, opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemni-
ków po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych, sprzętu RTV i AGD, a także ich części,

POJEMNIK LUB WOREK ZIELONY - SZKŁO
Do pojemnika/worka zielonego wrzucamy(puste i oczyszczone):
białe i kolorowe butelki jednorazowe, białe i kolorowe słoiki, szklane opakowania po kosmetykach, butelki po piwie, winie i 

napojach alkoholowych,  
 
Do pojemnika/worka zielonego nie wrzucamy
- zakrętek, kapsli, korków,
- butelek fajansowych,
- porcelany i ceramiki,
- butelek z tworzywa sztucznego,
- luster i żarówek,
- szkła okiennego i zbrojonego.

POJEMNIK LUB WOREK BRĄZOWY – ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI I ODPADY ZIELONE
Do pojemnika/worka brązowego wrzucamy:
wszelkie odpady spożywcze (np. odpady po owocach i warzywach, resztki ugotowanych warzyw), skorupki jaj, łupiny orze-

chów, resztki produktów mlecznych (BEZ OPAKOWAŃ!), fusy po kawie (również filtry papierowe), saszetki po herbatach, stary 
chleb, kwiaty, ziemię po kwiatach doniczkowych, ściętą trawę, chwasty, gałązki drzew i krzewów, liście, popiół z kominka i z 
grilla.

Do pojemnika/worka brązowego nie wrzucamy:
- mięsa,
- kości,
- odchodów zwierzęcych,
- papierosów i niedopałków.

POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE
Pozostałe po wysegregowaniu odpady komunalne należy gromadzić w zamkniętych, szczelnych pojemnikach do gromadze-

nia odpadów komunalnych, które następnie są opróżniane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.

Do pojemnika wrzucamy m.in.:
- artykuły higieniczne i pieluchy jednorazowe, tworzywa piankowe i styropianowe, butelki fajansowe, porcelanę i ceramikę, 

produkty z tworzywa sztucznego: zabawki, szczoteczki do zębów, opakowania i butelki po smarach, olejach, farbach i lakierach, 
mięso, kości, kalki i papier przebitkowy, papier do faxu, popiół z pieców węglowych (ostudzony)
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Do pojemnika nie wrzucamy:
- odpadów nadających się do odzysku: papier, tektura, szkło, metale, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, od-

pady ulegające biodegradacji, odpady zielone,
- przeterminowanych leków, chemikaliów,
- baterii, akumulatorów,
- sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
- zużytych opon,
- odpadów niebezpiecznych (np. leki, żarówki, baterie)

Przeterminowane leki i chemikalia należy umieszczać wyłącznie w pojemnikach do tego przeznaczonych, zlokalizowanych w 
aptekach lub dostarczyć bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Zużyte baterie i akumulatory sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym tusze do drukarek, płyty CD/DVD) należy umiesz-
czać wyłącznie w punktach do tego przeznaczonych lub dostarczyć bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (PSZOK).

Pozostałe odpady niebezpieczne (np. żarówki, świetlówki) należy dostarczać bezpośrednio do punktu selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych (PSZOK).

Odpady budowlane i rozbiórkowe należy umieszczać w kontenerach przeznaczonych do tego typu odpadów, które na zlece-
nie właściciela nieruchomości, odpłatnie dostarcza przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, właściciel nieruchomości może 
je również dostarczyć bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Zużyte oleje silnikowe i płyny hamulcowe należy wymieniać tylko w miejscach do tego przeznaczonych np. w autoryzowa-
nych stacjach obsługi lub innych warsztatach samochodowych.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są 2 razy do roku w formie tzw. wy-
stawek, przez przedsiębiorcę odbierającego od właścicieli nieruchomości odpady komunalne, w terminach określonych przez gmi-
nę. Właściciel nieruchomości może je również dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Zużyte opony właściciel nieruchomości może dostarczyć bezpośrednio do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Odpady zielone odbierane są 5 razy do roku w terminie od maja do września przez
przedsiębiorcę odbierającego od właścicieli nieruchomości odpady komunalne. Właściciel nieruchomości może również do-

starczyć je bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
Raz w roku organizowana jest zbiórka choinek.

Odzież i tekstylia należy umieszczać w specjalnych kontenerach przeznaczonych do zbiórki odzieży lub dostarczyć bezpo-
średnio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Wszelkich informacji w sprawie nowego 
systemu gospodarowania odpadami udziela 

od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15

Zarząd Budynków Komunalnych 
ul. 700 Lecia 14

telefon 91 57 85 360.

Osoby do kontaktu: 
Małgorzata Białczak 
Beata Olechnowicz 


