
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na czym polegają zmiany:

Od 1 lipca 2013r. Gmina zorganizuje odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych, którzy nie będą już 

zawierać umów z firmą wywożącą odpady komunalne. 

Właściciele nieruchomości będą wnosić co miesiąc do 

Gminy opłatę w wysokości obliczonej samodzielnie w 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 
Zmiany dotyczą 

Odbieranie odpadów komunalnych przez Gminę realizowane będzie 
jedynie z nieruchomości zamieszkałych, w tym nieruchomości w części 
zamieszkałych, w których poza mieszkaniami znajdują się również lokale 
użytkowe. 

 

Zmiany nie dotyczą 
Nieruchomości niezamieszkałych, w których prowadzone są różne 
działalności, będące siedzibą instytucji, firm, jednostek,  
w tym hoteli, internatów, kościołów, szkół, itp.  
 
 

 
Firmy te są zobowiązane do zawarcia umów na wywóz odpadów, a 
zawarte już umowy są dalej obowiązujące, przy czym firmy muszą 
realizować selektywną zbiórkę odpadów. 

 

Wyliczenie płatności 
Właściciel nieruchomości* w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi określa, czy odpady  
z jego nieruchomości będą segregowane czy segregowane nie będą.  
W zależności od zadeklarowanego sposobu przekazywania odpadów, 
właściciel nieruchomości w deklaracji wyliczy samodzielnie wysokość 
opłaty w oparciu o powierzchnię mieszkania lub domu i stawkę opłaty.  

 
Opłata w Koszalinie wynosi:  
 0,60 zł za 1m

2
 powierzchni lokalu w przypadku segregowania 

odpadów, 

 0,90 zł za 1m
2
 powierzchni lokalu w przypadku niesegregowania 

odpadów. 

 
*właściciele nieruchomości - przez  to pojęcie rozumie się także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości 
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 
 Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono 
odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące 
zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o 
własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), lub właścicieli lokali, jeżeli 
zarząd nie został wybrany; 

 
W opłatach przewidziano zwolnienia przedmiotowe dla określonych 
powierzchni lokalu mieszkalnego. I tak: 

 jeżeli powierzchnia mieszkania lub domu jest większe niż 80 m
2
 - 

 opłata wynosi jak za 80 m
2
,

 jeżeli w mieszkaniu lub domu o powierzchni powyżej 60 m
2
 

 zamieszkują wyłącznie 2 osoby - opłata wynosi jak za 60 m
2
,

 jeżeli w mieszkaniu lub domu o powierzchni powyżej 25 m
2  

zamieszkuje wyłącznie jedna osoba - opłata wynosi jak  

 za 25 m
2
.

W przypadku nieruchomości, w której w części zamieszkują mieszkańcy 
a w części prowadzona jest działalność gospodarcza, opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, na 
której jest prowadzona działalność, stanowi iloczyn całej powierzchni 
użytkowej lokalu oraz stawki opłaty zależnej od zadeklarowanego 
sposobu zbierania odpadów.  
 

Składanie deklaracji 
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi należy złożyć w terminie do 25 czerwca 2013r. 
w Urzędzie Miejskim w Koszalinie ul. Rynek Staromiejski 6-7: 

 w formie papierowej w kancelarii Urzędu Miejskiego, 

 za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, 
jako załącznik w pliku doc., docx., pdf., jpg., podpisując się profilem 
zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
 

 

 przygotowanie deklaracji w formie elektronicznej znajdującej się na 
stronie http://bip.koszalin.pl, z możliwością wydruku lub zapisania 
na dysku i przesłanie drogą elektroniczną, 

 e-mailem, jako załącznik w pdf., doc., docx., jpg., na adres 
um.koszalin@um.man.koszalin.pl – w tym jednak przypadku należy 
udać się do UM, by podpisać deklarację, jeżeli deklaracja nie została. 

 

Deklaracji nie składają: 

 Najemcy i właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych. 

 

Deklaracje składają: 

 Osoby sprawujące zarząd w przypadku domów wielolokalowych 

(również dla mieszkań z wyodrębnioną własnością) tj. zarządca, 

spółdzielnia itp.  

 Właściciele (współwłaściciele, użytkownicy) domów 
jednorodzinnych. 

 

Zwolnienia z opłat dla określonych powierzchni 

mieszkania/domu 

Mieszkańcy budynków wielolokalowych, którzy są uprawnieni do 
zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami  
i chcą skorzystać z takiego zwolnienia w opłacie, zobowiązani są do 
złożenia zarządowi/zarządcy spółdzielni/ oświadczenia dotyczącego 
zamieszkiwania dwóch osób w mieszkaniu o powierzchni powyżej 60m

2 l
 

lub jednej osoby w mieszkaniu o powierzchni powyżej 25m
2
. 

Zarząd/zarządca/spółdzielnia budynku wielolokalowego składając  
w Urzędzie deklarację o wysokości opłaty, zobowiązany jest dołączyć do 
niej kopie tych oświadczeń, poświadczone za zgodność  
z oryginałem. 
 
Właścicielom domów jednorodzinnych także przysługują zwolnienia  
z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w przypadkach wymienionych powyżej.  
Właściciele domów jednorodzinnych nie są jednak zobowiązani do 
składania oświadczeń wraz z deklaracją, ponieważ składając deklarację, 
poświadczają dane w niej zawarte własnym podpisem.  

 

Płatność za odbieranie odpadów 
Właściciel nieruchomości w deklaracji wylicza samodzielnie wysokość 
opłaty w oparciu o powierzchnię mieszkania i stawkę opłaty, wnosi 
opłatę w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
którego opłata dotyczy. 
Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi upływa w dniu 15 sierpnia 2013 roku, a opłata ta 
obejmuje miesiąc lipiec 2013 roku. 
Opłatę wnosi się do Urzędu Miejskiego: 
 przelewem na rachunek bankowy Urzędu, 

 gotówką. 

  

 

URZĄD MIEJSKI 

 w Koszalinie 

http://bip.koszalin.pl/
mailto:um.koszalin@um.man.koszalin.pl


 
NIEODPŁATNIE: 
- odpady zielone,  
- resztki farb, lakierów, klejów, żywic,  
- środki do konserwacji i ochrony drewna oraz 
opakowania po nich,   
- rozpuszczalniki, środki czyszczące,  
- zbiorniki po aerozolach, 
- pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji  
i dezynsekcji,  
- środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,  
- odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, 
termometry,  
- baterie i akumulatory,  
- zużyte kartridże i tonery,  
- przepracowane oleje,  
- przeterminowane leki i opakowania po nich,  
- zużyte opony, 
- odpady wielkogabarytowe (np. meble), 
- zużyty sprzęt AGD. 
ODPŁATNIE: 
- odpady budowlane i rozbiórkowe. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pojemniki na odpady zmieszane:  

tak  √ 

* wszystko, co pozostało po 
segregacji,  
* odpady kuchenne 

nie x 

odpady, które powinny być 
dostarczone do punku 
selektywnego zbioru odpadów 

JAK NALEŻY SEGREGOWAĆ ODPADY 

Żółte pojemniki lub worki 

PLASTIK 

tak  √ 
Czyste tworzywa sztuczne, 
opakowania 
wielomateriałowe, 
opakowania metalowe oraz  
w szczególności: 
- plastikowe butelki bez 
nakrętek, 
- plastikowe i metalowe 
nakrętki,   
- plastikowe opakowania po      
produktach spożywczych   
(pojemniczki po jogurtach, 
napojach, masłach, 
margarynach itp.),  
- plastikowe opakowania po 
chemii,  
- plastikowe torby i worki, 
- folie, 
- styropianowe opakowania,  
- kartony po mleku, napojach, 
- metalowe opakowania po 
konserwach i napojach, 
- drobne elementy metalowe. 

nie x 

 
- plastikowe butelki  
i pojemniki po olejach 
(spożywczych, chłodniczych, 
silnikowych),  
- plastikowe opakowania 
po lekach, 
- plastikowe strzykawki, 
- zabawki,   
- sprzęt AGD,  
- styropian budowlany,  
- opakowań po aerozolach,  
- puszki po farbach,  
- baterie, 
- plastikowe odpady 
budowlane. 

SAMODZIELNE DOSTARCZENIE 

Informacje dodatkowe:  Wzór deklaracji i załącznika do deklaracji oraz proponowany wzór oświadczenia, a także uchwały dotyczące nowego systemu gospodarki  odpadami komunalnymi, znajdują się na stronie  www.bip.koszalin.pl   
(zakładka: informacje ODPADY PO NOWEMU)  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 348 88 92/93  lub w pokoju numer 19 , 20  i  27 ( I piętro)  w budynku przy ulicy Adama Mickiewicza 26. 

Niebieskie pojemniki lub worki:  

PAPIER 

tak  √ 

Czysty papier i czysta 
tektura, w szczególności:  
- gazety i czasopisma,  
- książki w miękkich 
okładkach lub po usunięciu 
twardych okładek,  
- reklamy, ulotki,  
- katalogi i prospekty,  
- karton,  
- bibuła,  
- listy, papier do pisania,  
- zeszyty bez okładek  
i tworzyw sztucznych,  
- papierowe opakowania,  
- papierowe worki, 
- kartoniki po lekach. 

nie x 

 
- zabrudzony i tłusty papier,  
- papier z folią,  
- papier termiczny, 
- kartony po mleku  
i napojach,  
- papier przebitkowy 
(rachunki, faktury), 
- pieluchy jednorazowe,  
 artykuły higieniczne,  
- worki po cemencie,  
- tapety, 
- tuby tekturowe,  
- wytłaczanki po jajkach. 

Białe pojemniki lub worki:  

SZKŁO 

tak  √ 
Czyste szkło, w szczególności:  
- szklane butelki po napojach,  
- szklane słoiki,  
- szklane opakowania po 
kosmetykach.   

nie x 
- szkło stołowe,  
- szkło żaroodporne,  
- porcelana i ceramika,  
- lustra, szkło okienne,  
- witraże, żarówki,  
- reflektory i szyby 
samochodowe.  

Firma odbierająca odpady komunalne 
od mieszkańców, która zostanie 
wyłoniona przez Gminę w przetargu, 
dostarczy właścicielom 
nieruchomości: 

•pojemniki i worki,  

•harmonogram wywozu odpadów 
komunalnych, zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych oraz zużytego 
sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego.   


