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SZANOWNI MIESZKAŃCY

1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tą zmianą 
Gmina od 1 lipca 2013 roku przejmuje obowiązki związane z zagospodaro-
waniem odpadów z nieruchomości zamieszkałych. Odbiór odpadów z terenu 
nieruchomości niezamieszkałych będzie odbywał się na dotychczasowych za-
sadach.

Jak będzie działał system?
 » odpady z terenu nieruchomości zamieszkałych odbierać będzie przed-

siębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu (zgodnie z zapisami 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - ZGKiM w Iłowej nie 
będzie już mógł wykonywać tych zadań);

 » dotychczasowe umowy na odbiór odpadów  ZGKiM w Iłowej będzie można 
wypowiadać do końca maja 2013 gdyż termin wypowiedzenia tych umów 
wynosi 1 miesiąc;

 » mieszkańcy nie będą podpisywać nowych umów z przedsiębiorcą wyło-
nionym w przetargu gdyż to Gmina zawrze z tym przedsiębiorcą umowę  
i będzie mu płacić za wywóz odpadów;

 » właściciele nieruchomości będą uiszczać comiesięczną opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy zgodnie ze złożoną de-
klaracją;

 » właściciele nieruchomości zamieszkałych będą składać do urzędu dekla-
rację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, któ-
ra stanowi podstawę do dokonywania opłat. Gmina nie będzie przesyłać 
żadnych faktur ani decyzji ; 

 » w przypadku budynków zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, de-
klarację w imieniu mieszkańców składa zarządca; 

 » do końca czerwca 2014 r powstanie punkt selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych na terenie oczyszczalni ścieków w Iłowej w którym będą 
zbierane wyselekcjonowane odpady.

Cele nowego systemu:
 » selektywna zbiórka odpadów komunalnych „u źródła tj. w naszych domach
 » likwidacja tzw. „dzikich wysypisk”,
 » zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych  

selektywnie
 » ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska.



UMOWA

ZAPŁATA ZA USŁUGĘ

DEFINICJA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z treścią  art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach przez właściciela nieruchomości rozumie się współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki  organizacyjne i osoby  posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Zgodnie z uchwala Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie wyboru metody ustale-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko-
ści tej opłaty,  opłata za odpady będzie naliczana od 1 mieszkańca. 
Kwotę jaką właściciel nieruchomości będzie musiał uiścić w Gminie będzie 
stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość  
i opłaty tj. np.:

3 osoby 
zamieszkałe

nieruchomość

Stawka za odpady 
segregowane

12,00 zł

Opłata za odpady 
36,00 zł

miesięcznie 

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Instalacja odzysku

Gmina ponosi 
koszt budowy

RIPOK

Przedsiębiorca 
odbierający odpady

Przedsiębiorca
sprawdza czy 
jest prawidłowa
segregacja

DEKLARACJA
OPŁATA 

KONTROLA

UMOWA

ZAPŁATA ZA PRZYJĘCIE
 ODPADÓW

O
dpady



DEFINICJA MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której 
osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie naszej 
Gminy wynoszą:
12,00 złotych na mieszkańca miesięcznie w przypadku selektywnej zbiórki 
15,00 złotych na mieszkańca miesięcznie w przypadku odpadów zmieszanych

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów!

Opłatę wnosi się w gotówce, w kasie Urzędu Miejskiego w Iłowej, 
ul. Żeromskiego 27, lub bezgotówkowo na konto Gminy Iłowa 

Nr 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003 
do 15 dnia każdego miesiąca. Pierwszą opłatę należy uiścić do 15 lipca 

2013 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Jedną z obligatoryjnych uchwał jaką musiała Rada Miejska w Iłowej uchwa-
lić jest uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 
(uchwała nr 178/6/XIX/12 z dnia 29 listopada 2012). Poniżej prezentujemy wzór 
deklaracji, którą każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiąza-
ny złożyć w Urzędzie Miejskim w Iłowej od 1 maja do 1 czerwca 2013.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należ-
nej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomo-
ści jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Iłowej w terminie 14 
dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 
zmiana.

Uwaga !!!
W przypadku niezłożenia deklaracji w zakreślonym terminie, Burmistrz 
ma obowiązek określić w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod 
uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunal-
nych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze,



Wzór deklaracji

OK-1 
Wzór wypełnienia deklaracji 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 391) 
 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych  
 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68-120 IŁOWA 
 

     A. ORGAN WŁAŚCIWY DO OTRZYMANIA DEKLARACJI 
 
BURMISTRZ  IŁOWEJ, ul. Żeromskiego 27, 68-120 IŁOWA 

  
 

    B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

X 
 

 - PIERWSZA DEKLARACJA 

data zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 
pierwszych odpadów  komunalnych, (pole należy wy-
pełnić, jeżeli data ta jest późniejsza niż 1 styczeń 
2013 r.) 

 

                                                                                                                              (data) 
 

 
 

 - ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W ZŁOŻONEJ WCZEŚNIEJ DEKLARACJI 

od dnia  

                                                 (data) 
    Zaznacza się w momencie zmiany danych osobowych lub liczby członków rodziny                                 
 

 
    C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

X 
 

 - WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK LUB POSIADACZ *) 
 

 
 

 - WSPÓŁWŁAŚCICIEL, WSPÓŁUŻYTKOWNIK, WSPÓŁPOSIADACZ *) 
  
*) niepotrzebne skreślić 



 
    D. DANE SKŁADAJĄZEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

X 
 

 - OSOBA FIZYCZNA 

 
 

 
 

 - OSOBA PRAWNA 

Zaznacza się gdy właścicielem nieruchomości jest przedsiębiorstwo, spółka itp 
  

 
 

 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

 Zaznacza się w przypadku wspólnot mieszkaniowych 
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO / PEŁNA NAZWA 

JANINA SORBET 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
     IDENTYFIKATOR REGON                                                           PESEL 
(jeżeli nie dotyczy osoby fizycznej)                                 (jeżeli dotyczy osoby fizycznej) 
 
   ………………………………                                                    65031200546 
 
        ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
KRAJ 

POLSKA 
 

WOJEWÓDZTWO 
LUBUSKIE 

POWIAT 
ŻAGAŃ 

GMINA 
IŁOWA 

 

ULICA 
SŁONECZNA 

NR DOMU 
65 

NR LOKALU 
1 

MIEJSCOWOŚĆ 
IŁOWA 

KOD POCZTOWY 
68-120 

POCZTA 
IŁOWA 

 
 
 
 
    E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
KRAJ 

POLSKA 
 

WOJEWÓDZTWO 
LUBUSKIE 

POWIAT 
ŻAGAŃ 

GMINA 
IŁOWA 

 

ULICA 
SŁONECZNA 

NR DOMU 
65 

NR LOKALU 
1 

MIEJSCOWOŚĆ 
IŁOWA 

KOD POCZTOWY 
68-120 

POCZTA 
IŁOWA 

 
NUMER EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW 

DZIAŁKA NR 632/1 
 
 
 

Wzór deklaracji



 
 
OŚWIADCZENIE właściciela nieruchomości zamieszkałej 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji 
zamieszkuje: 
                                                              
                                                  3   (trzy) 
                                              _____________________ osoby 
                                                                       (należy podać liczbę mieszkańców) 
 
(słownie: _trzech__________________________________________________ mieszkańców) 
 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (opłatę 
miesięczną wylicza się mnożąc ilość mieszkańców przez stawkę opłaty określoną w drodze 
odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Iłowej): 
 
 
                    ____3______ osób x ____12,00_____ złotych/osobę = ____36,00 ___złotych 
 
 
(słownie złotych: trzydzieści sześć złotych 0 groszy………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………….)
 
 
Załączniki: 
 
KOPIA UMOWY Z ZAKŁADEM GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
W IŁOWEJ…………………………………………………………………. 
 
 
    F. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wzór deklaracji



Pouczenie 
 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). 
Objaśnienia: 

1) Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości składa w terminie do dnia 1 czerwca 
2013 r.. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości będzie miał zawartą po dniu 31 
grudnia 2012 r. z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą ważną umowę na 
odbieranie odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości składa pierwszą deklarację 
przed dniem kończącym obowiązywanie tej umowy, jednak nie później niż do dnia 30 
czerwca 2013 r.  Do pierwszej deklaracji należy dołączyć kopię dotychczasowej umowy.  

2) Właściciel nieruchomości jest również obowiązany złożyć do Burmistrza Iłowej pierwszą 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 
dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W takiej sytu-
acji do pierwszej deklaracji nie dołącza się kopii dotychczasowej umowy na odbieranie 
odpadów komunalnych.  

3) 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 obo-
wiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Iłowej w terminie 14 dni od dnia nastą-
pienia zmiany. W takim wypadku w części B deklaracji należy zaznaczyć ZMIANA 
DANYCH ZAWARTYCH W ZŁOŻONEJ WCZEŚNIEJ DEKLARACJI. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 
w którym nastąpiła zmiana. 

4) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się w gotówce, w kasie Urzędu 
Miejskiego w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, lub bezgotówkowo na konto Gminy Iłowa 
Nr 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003. 

Wzór deklaracji



zbieramy oddzielnie 
i dostarczamy do punktu 
selektywnej zbiórki

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY

Pojemniki (worek) koloru niebieskiego – PAPIER
wrzucamy:
• gazety, książki, katalogi, zeszyty;
• papierowe torby i worki;
• papier szkolny, biurowy;
• kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.
nie wrzucamy:
• kartony i tektura pokryta folią aluminiową  

(np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach);
• tłusty i zabrudzony papier  

(np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony po mleku czy po napojach);
• kalki; papier termiczny i faksowy;
• tapety;
• odpady higieniczne  

(np. waciki, podpaski, pieluchy).

Przed wrzuceniem papieru do pojemnika usuń wszystkie zszywki, klamerki czy inne 
elementy metalowe lub plastikowe

Czy wiesz że,
Jedna tona makulatury pozwala ochronić przed ścięciem aż 17 drzew.

Pojemnik (worek) koloru żółtego  
– TWORZYWA SZTUCZNE NP. PLASTIK, 
wrzucamy:
• puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach  

(np. typu PET),
• puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
• plastikowe opakowania po żywności  

(np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),
• plastikowe zakrętki,
• folia i torebki z tworzyw sztucznych,
• kartony po mleku i sokach,
nie wrzucamy:
• butelki po olejach spożywczych i samochodowych;
• opakowania po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach
• puszki po farbach czy baterie,
• opakowania po aerozolach, lekach,
• opakowania po środkach chwasto czy owadobójczych,
• sprzętu AGD.
• styropian,
• guma,
• butelki z jakąkolwiek zawartością,

Czy wiesz że, 
Recykling plastiku pozwala przetworzyć go na następny, ograniczając produkcję nowego.  
Poddając tworzywa sztuczne ponownej obróbce oszczędzamy węgiel, ropę naftową oraz reduku-
jemy zużycie energii elektrycznej.



zbieramy oddzielnie 
i dostarczamy do punktu 
selektywnej zbiórki

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY

Pojemnik (worek) zielony i/lub biały – SZKŁO 
i opakowania wielomateriałowe
wrzucamy:
• butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
• butelki po napojach alkoholowych;
• szklane opakowania po kosmetykach.
• kartony i tektura pokryta folią aluminiową  

(np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach);
nie wrzucamy:
• porcelana i ceramika, doniczki                          
• żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne  

i rtęciowe, reflektory, izolatory
• ekrany i lampy telewizyjne
• szkło stołowe, szkło okularowe, szkło żaroodporne,
• lustra, szyby samochodowe.

Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika. Szkło można 
przetworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z niego 

kolejny produkt.

Pojemnik (worek)  czerwony-METAL
wrzucamy:
• drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych  

(np. zabawki, narzędzia).
• puszki po napojach, konserwach,
• kapsle
nie wrzucamy:
• opakowań po aerozolach
• puszki po farbach i lakierach
• baterii

Pojemnik (worek) brązowy na Odpady biodegradowalne
wrzucamy:
• odpady kuchenne
• resztki roślinne,
• odpady zielone z ogrodu (skoszona trawa, liście, kwiaty, chwasty),
• drobne gałęzie, trociny,
• skorupki jaj, fusy, popiół drzewny,
• obornik, słoma zbożowa, torf
nie wrzucamy:
• tłuste resztki żywności,
• odpady mięsne i mleczne, ryby, kości,
• pieluch, podpasek.

Pozostałe frakcje które nie można przyporządkować do żadnego z pojemników  
(worków) wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku Gmina  przejmuje obowiązek 
polegający na wyposażeniu nieruchomości zamieszkałych w pojemniki służące do zbie-
rania odpadów komunalnych oraz utrzymywaniu tych pojemników w odpowiednim sta-
nie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

zbieramy oddzielnie 
i dostarczamy do punktu 
selektywnej zbiórki



Odpady rozbiórkowe i budowlane
odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku pro-
wadzenia robót w gospodarstwie domowym należy zebrać selek-
tywnie do pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady lub 
dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 

Odpady wielkogabarytowe
zbierane 2 razy w roku w ramach opłaty za odbiór odpadów me-
ble i inne odpady wielkogabarytowe nie wymagają gromadzenia 
w pojemnikach i należy je wystawiać zebrane w sposób umoż-
liwiający ich odbiór, nie wcześniej niż na dzień przed terminem 
określonym harmonogramem obwieszczonym przez gminę lub 
dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

Takie frakcje odpadów jak :
a) zużyte opony,
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
c) zużyte baterie i akumulatory,
d) metale i chemikalia,
e) przeterminowane leki
należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów

UWAGA!!! Na terenie Gminy Iłowa powstanie punkt selektywnej zbiórki odpadów.  
Będzie się on znajdował przy Oczyszczalni ścieków w Iłowej. Planowany termin wybu-
dowania punktu - czerwiec 2014
godziny otwarcia punktu:
- w okresie letnim (kwiecień – wrzesień) od wtorku do soboty w godzinach od 10:00 do 20:00,
- w okresie zimowym (październik – marzec) od wtorku do soboty w godzinach od 9:00 do 17:00

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości:

Odbiór odpadów komunalnych
zmieszanych

Odbiór odpadów komunalnych
segregowanych

Zabudowa 
jednorodzinna

 1 raz na tydzień dla budynków 
jednorodzinnych i budynków wielo-

rodzinnych o ilości do 10
lokali mieszkalnych włącznie,

 1 raz w miesiącu dla budynków 
jednorodzinnych;

Zabudowa 
wielorodzinna

2 razy w tygodniu dla budynków 
wielorodzinnych o ilości powyżej 

10 wyodrębnionych lokali
mieszkalnych,

na bieżąco po wypełnieniu pojem-
ników dla budynków wielorodzin-

nych, jednak nie rzadziej niż
raz w miesiącu,

Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów zostanie podany
najpóźniej do 30-06-2013



Urząd Miejski w Iłowej

ul. Żeromskiego 27
68-120 Iłowa

tel. 68 368 14 00
fax 68 368 14 01
email: ilowa@ilowa.pl
www.ilowa.pl


