
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE  

GMINY STAROGARD GDAŃSKI 

od 1 stycznia 2020 roku 

 

Instrukcja wypełnienia deklaracji opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 

INFORMACJE OGÓLNE: 

• pierwszą deklarację należy złożyć najpóźniej do 15 stycznia 2020 roku w budynku 

Urzędu Gminy Starogard Gd., ul. Władysława Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd. lub 

przesłać na adres Urzędu Gminy.  Deklaracje można również składać za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu 

Gminy Starogard Gdański za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej. 

• dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (dla mieszkańców) – 

obowiązuje wzór deklaracji ST-1, 

• w przypadku współwłaścicieli deklarację S1-1 podpisują wszyscy współwłaściciele.  

• w przypadku współwłasności należy również wypełnić i załączyć formularz ST-Z. 

• dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację, 

• dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono 

odrębną własność lokalu, deklarację składa wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia 

mieszkaniowa -ST1, 

• deklaracji nie składają właściciele mieszkań znajdujących się w zasobach spółdzielni 

mieszkaniowych i innych wspólnot mieszkaniowych, ponieważ w tym przypadku, 

obowiązek właściciela nieruchomości ciąży na wspólnocie mieszkaniowej albo 

spółdzielni mieszkaniowej, 

• deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy 

złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, 

• w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości 

powstających odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości jest obowiązany 

złożyć nową deklarację w terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany, 

• opłatę należy uiścić przelewem na wskazany nr rachunku bankowego Gminy Starogard 

Gd. w terminie do 25 każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy, 

• składający deklarację samodzielnie wylicza wysokość tej opłaty, którą następnie wnosi 

(bez uprzedniego wezwania do zapłaty) na nadany indywidualny rachunek bankowy 

w ustalonych terminach, 



• deklaracja opłaty jest dokumentem stanowiącym podstawę wnoszenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, dlatego też nie są wystawiane żadne 

dodatkowe dokumenty typu: rachunek, faktura, itp. 

• w przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w 

niepełnej wysokości, deklaracja opłaty stanowi podstawę prawną do wystawienia 

tytułu wykonawczego i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, 

Deklarację należy wypełnić LITERAMI DRUKOWANYMI 

W części A6. proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwy kwadrat, w przypadku korekty lub 

nowej deklaracji należy w uzasadnieniu podać powód zmiany (pole 23. Uwagi). 

W części B.7. Rodzaj własności -  składający zaznaczając znakiem „x” właściwy kwadrat 

wskazuje formę władania nieruchomością. Mamy tu na myśli m.in.: właściciela 

nieruchomości, najemcę/dzierżawcę, zarządcę nieruchomości itd. 

W części B1. należy podać obowiązkowo dane osoby składającej deklarację. Warto 

uzupełnić dane o numer telefonu i adres e-mailowy, które przyspieszą kontakt z 

właścicielem nieruchomości. 

W części C. należy obowiązkowo podać adres nieruchomości, na której powstają odpady 

komunalne. 

W części C1. proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwy kwadrat. W przypadku 

zadeklarowania kompostowania we własnym zakresie – opłata jest niższa o  kwotę 2,00 zł. 

W części D.  w odpowiedniej rubryce należy wpisać liczbę gospodarstw domowych, kolejno 

pomnożyć przez stawkę miesięcznej kwoty opłaty, pomniejszyć o wysokość zwolnienia (w 

przypadku zadeklarowania kompostowania we własnym zakresie opłata jest niższa o 2,00 

zł)   i na końcu wpisać sumę miesięcznej kwoty opłaty z uwzględnieniem zwolnienia. 

Gospodarstwo wieloosobowe składa się z dwóch lub więcej osób. 

W części H. obowiązkowo należy złożyć podpisy z podaniem imienia i nazwiska.  

 

 

CO, JEŚLI NIE ZŁOŻYSZ DEKLARACJI?  Jeśli nie złożysz deklaracji, wysokość opłaty będzie 

ustalona w drodze decyzji. 

CO, JEŚLI DANE W DEKLARACJI BĘDĄ NIEPRAWDZIWE?  W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, nieruchomość będzie podlegała 

kontroli. W razie ich potwierdzenia zostanie wydana decyzja o zwiększeniu opłaty. 

CO, JEŚLI NIE PŁACISZ?  Niewniesione w terminie opłaty egzekwowane będą wraz z 

odsetkami.



Przykład ST-1: 

 

 

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

    A B C   

  

39. 

Liczba gospodarstw domowych 
jednoosobowych 

  

X 

40. 
Stawka opłaty 

    32 zł 
= 

41. 
Wysokość miesięcznej  
opłaty - 

42. 
Wysokość 
zwolnienia = 

43. 

Wysokość miesięcznej  
opłaty  
z uwzględnieniem 
zwolnienia   

  

44. 
Liczba gospodarstw domowych 
wieloosobowych zajmujących lokale 
mieszkalne o powierzchni do 70 m2 

  

X 

45. 
Stawka opłaty 

       70 zł = 

46. 
Wysokość miesięcznej  
opłaty - 

47. 
Wysokość 
zwolnienia = 

48. 

Wysokość miesięcznej  
opłaty  
z uwzględnieniem 
zwolnienia   

  

49. 

Liczba gospodarstw domowych 
wieloosobowych zajmujących lokale 
mieszkalne o powierzchni powyżej 70 
m2 

  
 
1 X 

50. 
Stawka opłaty 
        

       74 zł = 

51. 
Wysokość miesięcznej  
opłaty 

 
 

74,00 

- 

52. 
Wysokość 
zwolnienia 

 
 

2,00 

= 

53. 

Wysokość miesięcznej  
opłaty  
z uwzględnieniem 
zwolnienia 

 

72,00 
  

  

Łączna miesięczna kwota opłaty  
[w złotych] 

54. 

SUMA POZ. 41., 46., 
51. 

74,00 - 

55. 

SUMA POZ. 42., 
47., 52. 

2,00 = 

56. 

POZ. 54. – POZ. 55. 

72,00 

  


