
 
ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW ZABUDOWY 

JEDNORODZINNEJ 
 

1. Kto i w jakim terminie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami? 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Łowicza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. W świetle przepisów ww. ustawy pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumie się także 
współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości  
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.   
 Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
 W przypadku zaistnienia okoliczności wpływających na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty, 

lub wpływających na wysokość opłaty w związku ze zmianą liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość 
(narodziny dziecka, śmierć osoby, wyprowadzenie/wprowadzenie się osoby, itp.), właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 W przypadku zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie jest 
obowiązany do złożenia nowej deklaracji (chyba, że nastąpiła zmiana patrz podpunkt 2). 
 

2. Jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami? 

W razie niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości lub uzasadnionych wątpliwości co do danych 
zawartych w deklaracji burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 
 

3. Jakie są opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych? 

Opłata za gospodarowanie odpadami jest naliczana od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Ustalone 
zostały następujące stawki opłaty: 
 15 zł – miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 
 30 zł - miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.  
Właściciel nieruchomości, wypełniając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (po 
uwzględnieniu faktycznej liczby osób zamieszkujących dane gospodarstwo) określi jednocześnie czy będzie segregował 
odpady, czy nie. Opłatę należy wpłacać bez wezwania, miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca, za każdy miesiąc,  
w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne na numer indywidualny konta bankowego lub w kasie 
Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz. 
 

4. Co w przypadku, jeżeli opłata nie zostanie wpłacona we wskazanych terminach? 

W przypadku niedokonania wpłaty w określonych ustawowo terminach lub wpłacenia opłaty w niepełnej wysokości, 
zostanie wszczęte postępowanie mające na celu wydanie decyzji, w której zostanie określona wysokość zaległości  
z tytułu opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Dalszy brak wpłaty będzie stanowił podstawę  
do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  
 

5. Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi? 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do właścicieli nieruchomości należy m.in.: 
 wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 
 pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z wymaganiami 

określonymi w ww. ustawie oraz Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łowicza, 
 selektywne zbieranie odpadów w sposób zgodny z przepisami ww. ustawy oraz ww. Regulaminem. 
 
6. Co w sytuacji, gdy pomimo zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy nie będą 

segregować śmieci? 

Firma odbierająca ma obowiązek każdorazowo zgłaszać gminie przypadki kiedy odpady są gromadzone 
nieselektywnie. Takie zgłoszenie skutkowało będzie podwyższeniem opłaty o 100% w drodze decyzji 
administracyjnej. 
 

Poniżej zamieszczamy informacje, jak prawidłowo segregować odpady, wrzucając je do poszczególnych 

worków/pojemników. 
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 WRZUCAJ NIE WRZUCAJ 
 opakowania z papieru, karton, tekturę 

(także falistą) 
 katalogi, ulotki, prospekty, gazety i 

czasopisma 
 papier szkolny i biurowy, zadrukowane 

kartki, zeszyty i książki 
 papier pakowy, torby i worki papierowe 

 ręczników papierowych i zużytych chusteczek 
higienicznych, pieluch jednorazowych, 
podpasek i innych materiałów higienicznych 

 papieru lakierowanego i powleczonego folią 

 papieru zatłuszczonego lub mocno 
zabrudzonego, zatłuszczonych jednorazowych 
opakowań z papieru i naczyń jednorazowych 

 tapet, ubrań, kartonów po mleku i napojach 

 papierowych worków po nawozach, cemencie i 
innych materiałach budowlanych 
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 butelki i słoiki po napojach i żywności (w 

tym butelki po napojach alkoholowych i 
olejach roślinnych) 

 szklane opakowania po kosmetykach 
(jeżeli nie są wykonane z trwale 
połączonych kilku surowców) 

 ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, 
kryształów, zniczy z zawartością wosku 

 szkła żaroodpornego, szkła okularowego 

 żarówek i świetlówek, reflektorów 

 opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, 
olejach silnikowych 

 luster, szyb okiennych i zbrojonych 

 termometrów i strzykawek 
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 odkręcone i zgniecione plastikowe 

butelki po napojach 
 nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w 

ramach akcji dobroczynnych; kapsle, 
zakrętki od słoików 

 plastikowe opakowania po produktach 
spożywczych 

 opakowania wielomateriałowe (np. 
kartony po mleku i sokach) 

 opakowania po środkach czystości (np. 
proszkach do prania), kosmetykach (np. 
szamponach, paście do zębów) itp. 

 plastikowe torby, worki, reklamówki, 
inne folie 

 aluminiowe puszki po napojach i sokach 
 puszki po konserwach, metale kolorowe 
 folię aluminiową 

 strzykawek, wenflonów i innych artykułów 
medycznych, 

 butelek i pojemników z zawartością 

 plastikowych zabawek 

 opakowań po lekach i zużytych artykułów 
medycznych 

 opakowań po olejach silnikowych 

 części samochodowych 

 zużytych baterii i akumulatorów 

 puszek i pojemników po farbach i lakierach 

 zużytego sprzętu elektronicznego i AGD 

 ubrań, butów 
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 odpadki warzywne i owocowe (w tym 

obierki itp.) 
 gałęzie drzew i krzewów 
 skoszoną trawę, liście, kwiaty 
 trociny i korę drzew 
 niezaimpregnowane drewno 
 resztki jedzenia 

 kości i ości zwierząt, odchodów zwierząt 

 oleju jadalnego, leków 

 popiołu z węgla kamiennego, ziemi i kamieni 

 drewna impregnowanego, płyt wiórowych i 
pilśniowych MDF 

 innych odpadów komunalnych (w tym 
niebezpiecznych) 

 papieru, torebek po herbacie 
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Do pojemnika z odpadami zmieszanymi 
należy wrzucać wszystko to, czego nie 
można odzyskać w procesie recyklingu, z 
wyłączeniem odpadów niebezpiecznych 

 

Opracowano na podstawie: www.naszesmieci.mos.gov.pl 


