
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI- nieruchomości zamieszkałe 

(jednorodzinne i wielolokalowe) 

  

Instrukcja ułatwi Pani/Panu wypełnienie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w Gminie Strzelce Opolskie.  

  

  

UWAGA!  

Wypełniając deklarację należy uważnie czytać zawarte w niej objaśnienia i 

wskazania!!!  

  

Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2016 r., poz. 

250) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć 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, lub  

 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym opłatę w 

zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

  

  

        OBECNIE  OBOWIĄZUJĄCE  STAWKI  OPŁAT  

  

Wysokości stawek opłat określone są w Uchwale XV/115/2015 Rady Miejskiej w 

Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą:  

  

  

  

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH :  

  

  

  WYSOKOŚĆ OPŁATY  

 odpady 
gromadzone w sposób selektywny  

  

12,00 zł za jednego mieszkańca  

 odpady 
gromadzone w sposób zmieszany  

  

18,00 zł za jednego mieszkańca  

  

  

Deklarację należy wypełniać komputerowo lub ręcznie, zaleca się używanie czarnego lub 

niebieskiego długopisu. Niedozwolone jest używanie ołówka.   

Należy wypełniać tylko pola jasne, używając czytelnych, DRUKOWANYCH liter.   



 

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Referatu Zarządzania i Gospodarowania 

Odpadami Komunalnymi, w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 

(parter, pokój nr 4), lub wysłać pocztą na adres Urzędu. Deklaracja dostępna jest również w 

formie elektronicznej. 

  

  

  

UWAGA!    
opłata uiszczana jest za osoby zamieszkałe, a nie zameldowane 

na danej nieruchomości 
  

  

  

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE – BUDYNKI JEDNORODZINNE  

  

W przypadku takiego typu nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wypełnić:  

1. w poz. B należy zaznaczyć właściwy cel złożenia deklaracji (w nowym wzorze deklaracji 

została dodana „nowa deklaracja” – składana w przypadku zmiany, która wpływa na 

wysokość określenia opłaty (zamieszkanie nowej osoby, urodzenie dziecka, zgon osoby 

zamieszkującej), „korekta deklaracji” nie wnosi zmian w opłacie (zmiana danych właściciela 

nieruchomości, siedziby, zmiana adresu do korespondencji itp.), lub jest to korekta 

pierwszej deklaracji (w przypadku, gdy został popełniony błąd obrachunkowy)  

2. poz. E.1. oraz E.2. (w przypadku współwłasności), 

3. E.4. (E.5. i E.6. – jeśli dane są inne niż w poz. E.4.) 

4. Należy zaznaczyć rodzaj nieruchomości oraz rodzaj gromadzonych odpadów 

komunalnych (selektywny bądź zmieszany), 

5. w poz. F.1. wpisujemy:  

a. w poz. 56 wpisujemy liczbę osób zamieszkałych na danej nieruchomości,  

b. w poz. 57 wpisujemy stawkę opłaty w wysokości zgodnej z tabelą nr 1 instrukcji,  

c. w poz. 58 mnożąc liczbę mieszkańców z poz. 56 przez stawkę z poz. 57 

otrzymujemy stawkę miesięczną,  

6. pamiętajmy o czytelnym podpisie w poz. G – bez podpisu deklaracja jest nieważna. 

Deklarację podpisuje wyłącznie osoba, na którą została złożona pierwsza deklaracja ( w 

przypadku współwłasności lokalu deklarację powinni podpisać wszyscy współwłaściciele). 

1. załącznik nr 1 – wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie 

Gminy Strzelce Opolskie  

  

W załączniku nr 1 należy umieścić dane osób zamieszkujących (nie zameldowanych!) daną 

nieruchomość, za którą składana jest deklaracja.  

  


