
    

        
   

  
  

      
             

         
  

       
            

    

            

            
  

            

          
         

             
     

                 
           

         
  

                

            
          

  

  
        

  
           

  
  

     

              
          

                
           

              
      

Instrukcja wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

Część A: MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
Deklarację należy złożyć do organu podatkowego tj. Prezydenta Miasta Gliwice w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice. 

Część B : OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
W poz. 2 - okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: należy wskazać czy 
przedmiotowa deklaracja to: 

1. Pierwsza deklaracja – należy podać datę od kiedy obowiązuje. 

Składana w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca. 

2. Nowa deklaracja - należy podać datę od kiedy obowiązuje. 

Składana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 
opłaty (np. zmiana powierzchni lokalu mieszkalnego, zbycie nieruchomości) 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 
danych zawartych w deklaracji. 

Dodatkowa informacja: zgodnie z art. 6m ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości nie może 
złożyć deklaracji zmniejszającej za okres wsteczny, za wyjątkiem enumeratywnie 
wskazanych przypadków. 

3. Korekta deklaracji - należy podać datę od kiedy obowiązuje. 

Składana w przypadku, gdy dane ujęte w deklaracji od początku jej obowiązywania 
były niezgodne ze stanem faktycznym (np. błędnie zadeklarowana powierzchnia lokalu 
mieszkalnego). 

Część C: PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

W poz. 3 należy zaznaczyć właściwy kwadrat określający rodzaj podmiotu władającego 
nieruchomością. 

Część D: DANE IDENTYFIKACYJNE 

• W poz. 4 – 11 należy wpisać aktualne dane podmiotu zobowiązanego do złożenia 
deklaracji i ponoszenia opłaty, zgodnie z tytułami poszczególnych pozycji, 

• W części D.1 w poz. 12 – 21 należy wpisać odpowiednio adres zamieszkania 
(w przypadku osób fizycznych) lub siedziby (w przypadku pozostałych podmiotów), 

• Część D.2 należy wypełnić tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny 
niż adres zamieszkania lub siedziby. 

1 



    

                           
   

            
  

 
         

          
   
          

   
        
   

 
          

           
             
          

          
 
 

           
          

        
 

               
           
             

               
     

        
           

          
              

                     
               

           
            

          
          

          
          

              
         

    
  

         
  

          
           

Część E: DANE O NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ 
ODPADY KOMUNALNE 

W części E.1 należy wpisać adres nieruchomości zamieszkałej, na której powstają odpady 
komunalne. 

Przez selektywne gromadzenie odpadów należy rozumieć gromadzenie w oddzielnych 
pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem na: 
1) papier 
2) odpady ulegające biodegradacji (w zabudowie jednorodzinnej możliwe jest kompostowanie 

odpadów biodegradowalnych) 
3) tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, 
4) szkło 

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów obejmuje również zbiórkę powstających 
w gospodarstwach domowych następujących frakcji odpadów: przeterminowane leki 
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble 
i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony 
(wskazane frakcje można oddać do PSZOK w ramach ponoszonej opłaty). 

W części E.2 należy wskazać (oświadczyć), czy na terenie nieruchomości wskazanej 
w części E.1 właściciel będzie kompostować bioodpady w przydomowym kompostowniku. 
(wypełniają tylko właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym). 

W części E.3 w poz. 38 należy podać powierzchnię lokalu mieszkalnego (w przypadku, gdy 
zobowiązany do złożenia deklaracji posiada tylko jeden lokal mieszkalny) lub łączną 
powierzchnię lokali mieszkalnych (gdy zobowiązany do złożenia deklaracji posiada lub ma 
w zarządzie więcej niż jeden lokal mieszkalny), z których odpady komunalne zbierane są 
w sposób selektywny. 
Przez powierzchnię lokalu mieszkalnego należy rozumieć powierzchnię wszystkich 
pomieszczeń znajdujących się w lokalu. Powierzchnię mierzy się po wewnętrznej długości 
ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych, szybów 
dźwigowych, Przy czym powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz części kondygnacji 
o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni lokalu w 50 %, a jeżeli 
wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się. Jako lokal mieszkalny należy 
rozumieć wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół bezpośrednio 
przylegających do siebie izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, służących zaspokajaniu ich 
potrzeb mieszkaniowych, które stanowią odrębny przedmiot: własności, najmu lub innego 
prawa uprawniającego do używania lokalu, posiadania bez tytułu prawnego, spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego, z wyłączeniem garaży w bryle budynku, pomieszczeń gospodarczych (tylko 
w przypadku, gdy NIE MA do nich bezpośredniego wejścia z części mieszkalnej), piwnic. 
Lokalem mieszkalnym jest również budynek mieszkalny jednorodzinny, niezależnie 
od sposobu zabudowy. 

Sposób obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

STAWKI OPŁAT za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 
z danej nieruchomości od 01 października 2020 r. wynoszą: 
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1) dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m 2 : 

- 1,05 zł od 1 m 2 powierzchni; 

2) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m 2 i nie większej niż 90 m 2: 
- 1,05 zł od 1 m 2 powierzchni do 60 m 2 włącznie, 
- 0,79 zł od 1 m 2 powierzchni powyżej 60 m 2; 
3) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m 2 i nie większej niż 120 m2: 
- 1,05 zł od 1 m 2 powierzchni do 60 m 2 włącznie, 
- 0,79 zł od 1 m 2 powierzchni powyżej 60 m 2 do 90 m 2 włącznie, 
- 0,42 zł od 1 m 2 powierzchni powyżej 90 m 2; 
4) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m 2: 
- 1,05 zł od 1 m 2 powierzchni do 60 m 2 włącznie, 
- 0,79 zł od 1 m 2 powierzchni powyżej 60 m 2 do 90 m 2 włącznie, 
- 0,42 zł od 1 m 2 powierzchni powyżej 90 m 2 do 120 m 2 włącznie, 
- 0,20 zł od 1 m 2 powierzchni powyżej 120 m 2. 

Przykład: 
Dla lokalu mieszkalnego o powierzchni 170 m2, opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny należy wyliczyć w następujący 
sposób: 

Krok 1) Należy obliczyć ile metrów powierzchni lokalu znajduje się w poszczególnych 
przedziałach, od których uzależnione są wysokości stawek opłaty: 
60m2 - liczba m2 w pierwszym przedziale powierzchni 
90 m2 – 60 m2 = 30 m2 - liczba m2 w drugim przedziale powierzchni 
120 m2 – 90 m2 = 30 m2 - liczba m2 w trzecim przedziale powierzchni 
170 m2 – 120 m2 = 50 m2 - liczba m2 w czwartym przedziale powierzchni 

Krok 2) Należy liczbę metrów z poszczególnych przedziałów powierzchni pomnożyć przez 
odpowiadające im stawki opłaty: 

60m2 x 1,05 zł = 63,00 zł -wysokość opłaty za powierzchnię lokalu z pierwszego przedziału 

30 m2 x 0,79 zł = 23,70 zł - wysokość opłaty za powierzchnię lokalu z drugiego przedziału 

30 m2 x 0,42 zł = 12,60 zł - wysokość opłaty za powierzchnię lokalu z trzeciego przedziału 

50 m2 x 0,20 zł = 10,00 zł - wysokość opłaty za powierzchnię lokalu z czwartego przedziału 

Krok 3) należy zsumować otrzymane w kroku drugim wartości opłaty z poszczególnych 
przedziałów: 

63,00 zł + 23,70 zł + 12,60 zł + 10,00 zł = 109,30 zł - wysokość opłaty 

W pozycji 55 należy wpisać wyliczoną kwotę, która staje się MIESIĘCZNĄ KWOTĘ 
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI. 
Kwota opłaty nie podlega zaokrągleniu. 
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W pozycji 56 należy wpisać kwotę zwolnienia, która przysługuje w przypadku, gdy 
zaznaczono TAK w pozycji 37. 

W części E.4 w pozycji 57 należy przepisać kwotę z pozycji 55 (jeśli w polu 37 zaznaczono 
NIE) lub różnicę pomiędzy kwotami z pozycji 55 i 56 (jeśli w polu 37 zaznaczono TAK). 

Część F: UWAGI PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
(pole nieobowiązkowe) 

W tej części można wpisać dodatkowe uwagi odnoszące się do składanej deklaracji 
(np. wyjaśnienia co do stanu faktycznego, podanych danych, przyczyn złożenia deklaracji itp.). 

Część G: PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Deklaracja winna zostać podpisana przez zobowiązanego do złożenia deklaracji lub przez 
osobę upoważnioną do złożenia deklaracji na podstawie pełnomocnictwa w poz. 61. 
Pełnomocnictwo winno być dostarczone do siedziby organu podatkowego wraz z dowodem 
wpłaty opłaty skarbowej w przypadku, gdy jest wymagana. 

Część H: INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

W poz. 63 należy podać informację o załącznikach - zaznaczyć właściwy rodzaj składany wraz 
z deklaracją oraz podać jego liczbę. 

Proszę pamiętać, iż: 
• w przypadku składania jednej wspólnej deklaracji przez kilku współwłaścicieli winien 

zostać wypełniony załącznik DW-1 dane o podmiotach zobowiązanych do złożenia 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wtedy 
każdy ze współwłaścicieli wypełnia ten załącznik ze swoimi danymi. 

• załącznik DON - 1 dane o nieruchomościach zamieszkałych – winien być składany 
wraz z deklaracją w przypadku wypełniania deklaracji przez osoby posiadające więcej 
niż jedną nieruchomość zamieszkałą oraz w przypadku nieruchomości wielolokalowych 
(np. spółdzielnie, wspólnoty). 

• w przypadku nieruchomości jednorodzinnych należy wraz z deklaracją złożyć załącznik 
DOO-1 Dane dotyczące odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych. 
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