
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI- nieruchomości mieszane 
  
Instrukcja ułatwi Pani/Panu wypełnienie deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Strzelce Opolskie.  
  
W przypadku budynków wielolokalowych, wspólnot mieszkaniowych deklarację wypełnia 
zarządca nieruchomości wspólnej. 

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 2019 r., poz. 
2010 z późn. zm.) 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  

 w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 
komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 
zmiana. 

  
  

        OBECNIE  OBOWIĄZUJĄCE  STAWKI  OPŁAT  
  

Wysokości stawek opłat określone są w Uchwale Nr XI/118/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach 
Opolskich z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i wynoszą:  

   
 

DLA NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH :  
 (w części zamieszkałej): 

  WYSOKOŚĆ OPŁATY  
 odpady gromadzone w sposób selektywny    

17,00 zł za jednego mieszkańca  
odpady gromadzone w sposób zmieszany    

34,00 zł za jednego mieszkańca  
W części niezamieszkałej: 



RODZAJ 
POJEMNIKA 

WYSOKOŚĆ OPŁATY – 
odpady gromadzone w 

sposób selektywny 

WYSOKOŚĆ OPŁATY –
odpady gromadzone w 

sposób zmieszany 
60 l 8,00 zł za jeden wywóz 

jednego pojemnika /mc 
16,00 zł za jeden wywóz 
jednego pojemnika /mc 

80 l 10,00 zł za jeden wywóz 
jednego pojemnika /mc 

20,00 zł za jeden wywóz 
jednego pojemnika /mc 

120 l 15,00 zł za jeden wywóz 
jednego pojemnika /mc 

30,00 zł za jeden wywóz 
jednego pojemnika /mc 

240 l 30,00 zł za jeden wywóz 
jednego pojemnika /mc 

60,00 zł za jeden wywóz 
jednego pojemnika /mc 

1100 l 120,00 zł za jeden wywóz 
jednego pojemnika /mc 

240,00 zł za jeden wywóz 
jednego pojemnika /mc 

KP-5 450,00 zł za jeden wywóz 
jednego pojemnika/mc 

900,00 zł za jeden wywóz 
jednego pojemnika/mc 

KP-7 500,00 zł za jeden wywóz 
jednego pojemnika/mc 

1000,00 zł za jeden wywóz 
jednego pojemnika/mc 

 
 
 
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 na platformie e-PUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-
klienta/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/najczesciej-zalatwiane-sprawy/deklaracje-o-wysokosci-
oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi 
  

  
  

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

na danej nieruchomości 
  
  
  
NIERUCHOMOŚCI MIESZANE  –  TJ. W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁE ORAZ W CZĘŚCI 
NIEZAMIESZKAŁE. 
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełnia 
zarządca nieruchomości, natomiast: 



a) mieszkańcy poszczególnych lokali zobowiązani są do wypełnienia tylko i wyłącznie 
załącznika nr 3, 

b) poszczególne podmioty działające na terenie nieruchomości mieszanych 
zobowiązane są do wypełnienia tylko i wyłącznie załącznika nr 4 

 


