
Gospodarka odpadami

..............Co i jak z „ ustawą śmieciową”?..............
 …......................Poradnik dla Mieszkańców Gminy Dobrodzień…...................... 

W ostatnim czasie wiele mówi się o 
zmianach zasad wywozu śmieci. Nowy 
sposób naliczania opłat, temat segrega-
cja śmieci to tylko nieliczne z kwestii, 
które są nie do końca jasne. Poniższy 
poradnik odpowiada na najważniejsze i 
najczęściej zadawane pytania w tym te-
macie.

1. Zmiany dotyczą wszystkich osób 
mieszkających w Polsce. 
Zmiany, do których musimy się dosto-
sować wynikają z ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, zwa-
nej popularnie ustawą śmieciową, która 
weszła w życie 1 stycznia 2012r. Nie 
jest to inicjatywa samorządów, tylko 
Sejmu RP i każda osoba fizyczna nie 
prowadząca działalności gospodarczej i 
mieszkająca w Polsce m.in. posiadacze 
– właściciele – użytkownicy domów 
jednorodzinnych, dwurodzinnych i 
wielomieszkaniowych, domków letni-
skowych, domków wypoczynkowych, 
domków wczasowych itp. musi się do 
niej dostosować.
Przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzą-
ce działalność gospo-
darczą działają  „na 
starych zasadach”, 
czyli muszą posiadać 
umowę indywidualną 
na odbiór i zagospo-
darowanie odpadów 
komunalnych.

2. Płacimy za osoby 
ZAMIESZKUJĄCE daną posesję.
 Podstawą do naliczania opłat w Gmi-
nie Dobrodzień jest ilość osób zamiesz-
kujących w danym domostwie. To wła-
ściciel, współwłaściciel bądź też za-
rządca danego gospodarstwa domowe-
go jest zobowiązany do podania ilości 
zamieszkujących w nim osób. Informa-
cję tę podaje w formie deklaracji, której 
wzór jest, bądź już wkrótce zostanie 
dostarczony do wszystkich domostw. 
Wzór deklaracji jest również do pobra-
nia na stronie internetowej gminy: 
www.dobrodzien.pl 
UWAGA! W deklaracji należy podać 
tylko ilość osób, które zamieszkują w 

danym gospodarstwie i nie jest to 
równoznaczne liczbie osób zameldo-
wanych. Przykładowo: jeśli osoba 
jest zameldowana w danym gospo-
darstwie domowym, ale  stale pracuje 
i mieszka za granicą, lub też studiuje 
w innym mieście, to NIE ZGŁASZA-
MY jej w deklaracji. Zgłosimy nato-
miast wszystkie te osoby, które za-
mieszkują określone domostwo, 
mimo iż nie są w nim zameldowane. 
Nie należy podawać żadnych na-
zwisk, ważna jest tylko ilość osób.

3. Kiedy składamy deklarację?
Pierwszą deklarację należy złożyć w 
Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu 
do 15 kwietnia 2013 r. Wzór deklara-
cji będzie dostarczany do naszych do-
mów przez sołtysów lub pracowni-
ków ZGKiM. Jest również do pobra-
nia w Urzędzie Miejskim w Dobro-
dzieniu oraz na stronie internetowej 
www.dobrodzien.pl
Jeśli ilość osób zamieszkujących 
zmienia się – mamy 14 dni na zgło-
szenie tego faktu – składamy nową 
deklarację ze zmienioną ilością osób.  

4. Musimy wypowiedzieć umowę 
firmie, która obecnie wywozi  nasze 
odpady. 
Umowa z firmą, która obecnie wywo-
zi nasze odpady nie kończy się auto-
matycznie dlatego sami musimy ją 
wypowiedzieć. Jeśli umowa nie zo-
stanie rozwiązana na czas – zapłaci-
my podwójnie! Trzeba pamiętać o 
zwykle 3-miesięcznym okresie wypo-
wiedzenia, dlatego warto już teraz 
złożyć wypowiedzenie z dniem 30 
czerwca, bo od 1 lipca wchodzi w ży-
cie nowy system. Jeśli umowa jest za-
warta z Zakładem Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej zostanie roz-
wiązana przez Zakład. 

5. Płacimy za ilość zgłoszonych w 
deklaracji osób - niezależnie od 
wielkości naszego  pojemnika. 
To od nas zależy jak wielki pojemnik 
na odpady potrzebujemy. W regula-
minie utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Gminy Dobrodzień.W 
REGULAMINIE UTRZYMANIA 
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TE-
RENIE GMINY DOBRODZIEŃ jest 
zapisane że w zabudowie jednoro-
dzinnej możemy mieć pojemniki 

110/120 l lub 240 l. Niezależnie od tego czy 
zdecydujemy się na pojemnik większy czy 
mniejszy, opłata jest stała i zostanie naliczo-
na od ilości osób zgłoszonych w deklaracji. 
Odpady będą odbierane raz w miesiącu w 
zabudowie jednorodzinnej i dwa razy w mie-
siącu w zabudowie wielorodzinnej.

6. Segregujemy śmie-
ci i płacimy mniej. 
Segregując śmieci – 
oszczędzamy. Jest to 
tzw. selektywna zbiór-
ka odpadów. Jeśli mie-
szamy wszystkie od-
pady – zapłacimy zde-
cydowanie więcej. W 
Gminie Dobrodzień 
ustalono następujące 
opłaty: za śmieci segregowane -  7 zł za 1 
osobę, śmieci zmieszane – 14 zł za 1 osobę.  
Firma, która będzie odbierała nasze odpady 
będzie weryfikowała, czy odpady są pose-
gregowane, czy też nie.  

7. Sposób uiszczania opłat.
Od 1 lipca wszyscy mieszkańcy są zobowią-
zani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami. Wpłat dokonują osoby składające 
deklaracje. Opłata jest wnoszona kwartalnie, 
do: 
- do 31 stycznia  - za I kwartał
- do 30 kwietnia - za II kwartał
- do 31 lipca - za III kwartał 
- do 31 października - za IV kwartał

8. Co z pojemnikami 
na odpady komunalne.
Na chwilę obecną musi-
my wyposażyć posesję 
w pojemnik na odpady 
komunalne zmieszane, 
oraz pojemnik na odpa-
dy biodegradowalne 
chyba że  zagospodaru-
jemy je na „własnym podwórku” wtedy nie 
musimy kupować takiego pojemnika. Na od-
pady selektywnie zbierane otrzymamy od 
Gminy worki w odpowiedniej kolorystyce:
papier - niebieski
tworzywa sztuczne- żółty
opakowania wielomateriałowe- żółty
metal- żółty
szkło - zielony
bioodpady – brązowy

Na wszelkie dodatkowe pytania lub wątpli-
wości odpowiedzą  pracownicy Urzędu 
Miejskiego w biurze nr 1.

http://www.koszecin.pl/


Jak segregować śmieci ?

Nowa ustawa zobowiązuje nas do segregowania odpadów wg następującego klucza:

PAPIER TWORZYWA SZTUCZNE, 
OPAKOWANIA WIELO-

MATERIAŁOWE, METAL

SZKŁO BIOODPADY ODPADY 
SPECJALNE

POZOSTAŁE 
ODPADY

(niebieski worek)
Tutaj wrzucamy 
czysty i suchy pa-
pier – np. gazety, 

czasopisma, karto-
ny, tekturę, katalo-

gi itp. 
NIE 

WRZUCAMY 
brudnego lub tłu-
stego papieru, ta-

pet, papieru z folią 
lub papieru wo-

skowego oraz kar-
tonów po sokach 

czy mleku!

(żółty worek)
Tu trafiają wszelkie opako-
wania plastikowe -  butelki, 
kartony po sokach, mleku 

itp. opakowania po kosmety-
kach, woreczki i torby folio-
we. Przeznaczony także na 
wszelkie opakowania meta-

lowe, folie aluminiowe, 
puszki, nakrętki, kapsle, me-

talowe narzędzia, itp. 
NIE WRZUCAMY tutaj 

plastikowych opakowań po 
olejach, rozmaitych chemika-

liach oraz farbach itp. 

 

(zielony worek)
Tutaj wrzucamy 
szklane butelki po 
napojach, słoiki 
bez pokrywek, 

szklane naczynia. 
NIE 

WRZUCAMY 
ceramiki, porcela-
ny, doniczek, szyb 

i luster, szkła 
kryształowego, 

żarówek, świetló-
wek, zniczy z wo-

skiem. 

Tutaj trafiają odpady 
kuchenne, fusy z her-
baty i kawy – razem z 
filtrem, ścięta trawa, 

rośliny, ziemia, brudne 
ręczniki papierowe, 
popiół z kominka i 

grilla. 
NIE WYRZUCAMY 
tutaj odpadów higie-
nicznych (pampersy, 
podpaski itp.) i leków 
oraz resztek pożywie-
nia pochodzenia zwie-

rzęcego.
UWAGA! Bioodpady 
można zagospodaro-
wać we własnym za-
kresie, np. na przy-
domowym kompo-

stowniku. Informację 
tę należy tylko za-

znaczyć w deklaracji.
 

np. meble, prze-
terminowane leki, 

zużyte baterie, 
akumulatory, 
świetlówki i 

sprzęt elektronicz-
ny, przetermino-
wane chemikalia, 

zużyte opony, 
gruz i odpady re-
montowe, szyby 

okienne, styropian 
lub inne niebez-
pieczne odpady 
dostarczamy np 

do punktów selek-
tywnego zbierania 
odpadów lub spe-
cjalnych oznaczo-
nych pojemnikach 
w aptekach, punk-
tach sprzedaży. 

 pozostałe po 
segregacji, któ-

re nie mogą 
znaleźć się w 
powyższych 
grupach, wy-

rzucamy do po-
jemników na 
odpady zmie-

szane.   

Instrukcja wypełnienia formularza „DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI”

Cześć A Obowiązek złożenia deklaracji 
Pkt 1. Cel złożenia deklaracji- zaznaczyć 
właściwy kwadrat znakiem X
Cześć B Składający deklarację Pkt 2. Ro-
dzaj podmiotu- zaznaczyć właściwy kwa-
drat znakiem X
Cześć C Dane składającego deklarację Pkt 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13- należy 
wypełnić w sposób czytelny drukowanymi 
literami.
Cześć D Adres nieruchomości, na której 

powstają odpady komunalne Pkt 23, 24, 
25, 26- należy wypełnić w sposób czytel-
ny drukowanymi literami.
Cześć E Oświadczenie składającego de-
klarację Pkt 27 Oświadczam, że na tere-
nie nieruchomości wskazanej w części 
„D” odpady będą gromadzone i odbierane 
w sposób selektywny- zaznaczyć właści-
wy kwadrat znakiem X
Pkt 28 Oświadczam, że na terenie nieru-
chomości wskazanej w części „D” odpa-

dy ulegające biodegradacji będą składane 
w przydomowym kompostowniku/ wyko-
rzystane we własnym zakresie- zaznaczyć 
właściwy kwadrat znakiem X oraz podać 
pojemność kompostownika.
Cześć F Obliczanie wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi   
Pkt. 29 Stawka opłaty określona Uchwałą 
Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Jeżeli w punkcie 27 zaznaczo-
no kwadrat „TAK”, należy wpisać obniżo-
ną stawkę opłaty w wysokości 7,00 zł od 
osoby, jeżeli kwadrat „NIE” należy wpisać 
stawkę podstawową w wysokości 14,00 zł 
od osoby.
Pkt 30. Liczba osób zamieszkujących nie-
ruchomość wskazaną w części „D”- wpi-
sać odpowiednio ilość osób.
Pkt 31. Miesięczna opłata za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi- kwota z 
punktu 29 należy pomnożyć przez liczbę 
osób wskazanych w punkcie 30.
Pkt 32 Kwartalna opłata za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi- kwotę z 
punktu 31 należy pomnożyć przez liczbę 3 
( za 3 miesiące).
Termin składania deklaracji zmieniającej 
dane zawarte w pierwszej deklaracji- do 
14 dni od dnia nastąpienia zmian.  
Cześć G Adnotacje Organu.


