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                                                  Święta Katarzyna, październik 2020 r. 

 

 

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych 

gmin członkowskich  

Związku Międzygminnego Ślęza-Oława 

 

Dotyczy: Zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki za pojemnik 

o określonej wielkości oraz minimalnej pojemności pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych 

dla nieruchomości niezamieszkałych (deklaracja DO-2) od 1 stycznia 2021 r. 

Informuję, iż z uwagi na nowelizację Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

z dnia 19 lipca 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego Ślęza-

Oława podjęło nowe uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, obowiązujące na terenie Związku 

Międzygminnego Ślęza-Oława od 1 stycznia 2021 r. Jednocześnie na podstawie nowelizacji ww. ustawy 

wprowadzono obowiązek segregacji odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości. 

I. Wymagania dotyczące minimalnej pojemności pojemników do gromadzenia odpadów  

Od dnia 1 stycznia 2021 r. zacznie obowiązywać Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

Ślęza-Oława nr IV/22/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 

3840). Zmianie ulegają minimalne pojemności pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w jakie 

należy zaopatrzyć nieruchomość, które powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb i mieć łączną 

pojemność odpowiadającą co najmniej: 

1. placówka oświatowa, budynek użyteczności publicznej - 2 l na każdego pracownika i ucznia, 

2. lokal handlowy o powierzchni użytkowej do 20 m2 - 30 l na każde 10 m2, co najmniej 60 l na lokal, 

3. lokal handlowy o powierzchni użytkowej powyżej 20 m2 - 30 l na każde 10 m2, co najmniej 120 l na lokal, 

4. lokal gastronomiczny - 20 l na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne + ogródek, co najmniej 240 l na lokal, 

5. lokal gastronomiczny bez miejsc konsumpcyjnych, co najmniej 120 l na lokal, 

6. zakład rzemieślniczy, usługowy, produkcyjny - 120 l na każdych 10 pracowników, 

7. dom opieki, hotel, pensjonat - 30 l na jedno łóżko, 

8. rodzinne ogródki działkowe - 30 l na każdą działkę od 01.04 do 30.11 każdego roku i 3 l poza tym okresem, 

9. handel obwoźny - 10 l na każdego pracownika, co najmniej 120 l na jeden punkt, 

10. cmentarz - 3 l na jedno miejsce pochówku. 

Proszę o uważne zapoznanie się z Regulaminem Związku Międzygminnego Ślęza-Oława, 

zamieszczonym na stronie internetowej https://www.sleza-olawa.pl/regulamin-i-uchwaly/regulamin/, w którym 

znajdują się szczegółowe informacje dotyczące minimalnych pojemności pojemników, w jakie właściciel 

nieruchomości powinien zaopatrzyć nieruchomość.  

II. Stawki obowiązujące od stycznia 2021 r. dla nieruchomości niezamieszkałych (druk DO-2) 

Zawiadamiam, że od dnia 1 stycznia 2021 r. na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego Ślęza-Oława nr V/26/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej 

wielkości oraz w sprawie zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 

z 2020 r., poz. 3967), zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku 

Międzygminnego Ślęza-Oława. 

1. pojemnik – 60 litrów – 3,17 zł, 

2. pojemnik – 80 litrów – 4,23 zł, 

3. pojemnik – 120 litrów – 6,35 zł, 

4. pojemnik – 240 litrów – 12,70 zł, 

5. pojemnik – 360 litrów –19,05 zł, 

6. pojemnik – 480 litrów – 25,40 zł, 

7. pojemnik – 660 litrów – 34,92 zł, 
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8. pojemnik – 770 litrów – 40,74 zł, 

9. pojemnik – 1 100 litrów – 58,20 zł, 

10. pojemnik – 7 000 litrów – 370,36 zł, 

11. pojemnik – 10 000 litrów – 529,09 zł, 

12. pojemnik – 11 000 litrów – 582,00 zł. 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób 

selektywny podwyższona stawka opłaty wynosi czterokrotność wysokości stawki podstawowej (np. pojemnik 

1100 l: 58,20 zł x 4 = 232,80 zł ). 

UWAGA!!! Kwota opłaty za pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych w przypadku odpadów 

z metali i tworzyw sztucznych, zmieszanych oraz bioodpadów stanowi iloczyn stawki opłaty za daną 

pojemność pojemnika oraz częstotliwości odbioru danej frakcji odpadu (tj. stawka x 2).  

Należna opłata za miesiąc styczeń 2021 r. płatna do 15 stycznia 2021 r. winna być wniesiona 

z uwzględnieniem nowych stawek na poniższy nr konta: 

Tutaj numer konta - uwaga nowy numer! 

III. Obowiązek złożenia korekty deklaracji (DO-2) 

W związku z powyższymi zmianami koniecznym jest, żeby dla każdej nieruchomości niezamieszkałej 

złożona została, na nowym formularzu, korekta deklaracji, która uwzględni wszystkie, opisane powyżej 

zmiany (w tym zmiany dotyczące minimalnej pojemności pojemników zgodne z Regulaminem Związku, zmiany 

stawek oraz ilości i pojemności pojemników).  

Druk deklaracji, który znajdą Państwo w załączeniu, należy wypełnić (szczegóły poniżej) i bezwzględnie 

dostarczyć do Biura Związku przed styczniem 2021 r. Brak złożenia prawidłowo wypełnionej deklaracji w tym 

terminie, skutkować będzie wszczęciem postępowania podatkowego (zgodnie z art. 21 i 165 ordynacji podatkowej 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) oraz art. 6o Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.). 

Szczegóły dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji:  

- w punkcie 2. należy wpisać dzień, w którym wypełniana jest deklaracja, 

- w punkcie B.4. deklaracji zaznaczyć  korekta deklaracji i wpisać 01.01.2021 r., 

- w pkt E jak i E.1. należy uzupełnić rodzaj oraz dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, 

- w pkt E.2  należy wpisać pojemniki, ilość i pojemość oraz stawki, 

- całość deklaracji wypełnić z uwzględnieniem Regulaminu oraz nowych stawek.  

Informacje dotyczące stawek, wzory wypełnienia deklaracji DO-2, znajdują się na stronie internetowej 

Związku w zakładce Informacje dla firm https://www.sleza-olawa.pl/ . 

W razie pytań, wątpliwości, problemów z wypełnieniem korekty deklaracji, prosimy o kontakt 

telefoniczny lub mailowy, pracownicy Związku pozostają do Państwa dyspozycji.  

UWAGA!!! W przypadku zmiany danych, w wyniku których zmianie ulegnie wysokość opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć do Biura Związku, korektę deklaracji 

w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Prawidłowy sposób gromadzenia odpadów komunalnych, ilość i pojemność pojemników - zgodne 

z regulaminem Związku oraz złożoną deklaracją lub inne dane mające wpływ na wysokość opłaty, będą 

podlegać systematycznej kontroli przez pracowników Związku Międzygminnego Ślęza-Oława, Straż Miejską, 

jak i przez firmę odbierającą odpady. W przypadku wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji 

(nieprawidłowa ilość i pojemność pojemników, gromadzenie odpadów w sposób niezgodny z deklaracją), kwota 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie określona w drodze decyzji na podstawie 

przeprowadzonego postępowania podatkowego. 

W przypadku dokonania korekt deklaracji w wyniku, których zmianie ulegnie wysokość opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać kwotę wynikającą z ostatniej korekty.  

 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Ulotka informacyjna dotycząca zasad segregacji odpadów komunalnych. 
2. Druk deklaracji DO-2 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

https://www.sleza-olawa.pl/

