
Ulotka dla mieszkańca 

Poznaj nowe prawo 
dla odpadów komunalnychdla odpadów komunalnychodpadów koma oo kk

Prosimy o nadsyłanie pytań pod adres 
ekosystem@ekosystem.wroc.pl

Więcej informacji na stronie internetowej 
www.ekosystem.wroc.pl

oraz pod numerami telefonów
71 75 86 911, 71 75 86 912

Co to jest deklaracja?
Deklaracja to formularz, w którym właściciel domku 
jednorodzinnego samodzielnie dokona wyliczenia 
opłaty jaką co miesiąc będzie uiszczał na konto 
Gminy Wrocław. Jeśli nie zmieni się właściciel 
nieruchomości, jej metraż i liczba zamieszkujących 
w jej obrębie osób wystarczy tylko raz złożyć 
deklarację. Jeśli jednak którykolwiek z czynników 
ulegnie zmianie, obowiązkiem właściciela lub 
zarządcy nieruchomości będzie powiadomienie 
o tym fakcie Gminy i spółki Ekosystem, poprzez 
złożenie aktualizacji deklaracji.     

Skąd wziąć deklarację?
Wzór formularza deklaracji oraz broszury 
informacyjne będzie można pobrać w wersji 
elektronicznej ze strony www.ekosystem.wroc.
pl oraz www.wroclaw.pl. Wersję papierową 
otrzymamy w Biurze Obsługi Klienta spółki 
Ekosystem przy ul. Michalczyka 23, oraz w każdym 
Centrum Obsługi Mieszkańca i Podatnika Urzędu 
Miejskiego:  pl. Nowy Targ 1/8, al. M. Kromera 
44, ul. Bogusławskiego 10 oraz w Punkcie 
Informacyjnym przy ul. Kotlarskiej 41.

Jak ją wypełnić?
Mieszkańcy domków jednorodzinnych wypełniają 
tylko pierwszą część deklaracji. Wypełniając 
deklarację należy stosować się do wskazówek 
zawartych w objaśnieniu sposobu wypełnienia 

deklaracji będącego integralną częścią deklaracji, 
oraz do opisów sposobów wypełnienia deklaracji 
zawartych w broszurach informacyjnych. 
Jeśli na terenie nieruchomości jest prowadzona 
działalność gospodarcza np. biuro tłumaczeń, 
gabinet stomatologiczny, warsztat samochodowy 
etc., właściciel domku wypełnia również część 
drugą deklaracji.
Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych 
pochodzących z prowadzonej działalności należy 
przeliczyć na liczbę pojemników o odpowiedniej 
kubaturze, a następnie wpisać tę liczbę 
w odpowiednią rubrykę. 
Wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych 
z lokalu jednorodzinnego, na terenie którego jest 
prowadzona działalność gospodarcza, będzie sumą 
kwoty wyliczonej w części pierwszej (domownicy) 
i części drugiej (odpady komunalne wytwarzane 
w związku z prowadzoną działalnością) deklaracji.   

Gdzie i do kiedy 
ją złożyć?

Wypełnioną i podpisaną deklarację składamy 
w BOK spółki Ekosystem przy ul. Michalczyka 
23, w Centrach Obsługi Mieszkańca i Podatnika 
Urzędu Miejskiego lub w Punkcie Informacyjnym.
Deklarację można również wysłać pocztą 
na adres spółki Ekosystem: ul. Michalczyka 23, 
53-633 Wrocław. 
Termin składania deklaracji upływa 30 czerwca 
2013 r. 
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  od 1 lipca odpady komunalne od 
mieszkańców Wrocławia odbierać będą fi rmy 
wybrane przez Gminę Wrocław na podstawie 
przeprowadzonego przetargu

  mieszkańcy nie będą zawierać żadnych umów 
na odbiór odpadów komunalnych

  mieszkańcy, w zamian za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
przez Gminę Wrocław, będą wnosić opłatę 

na konto Gminy  (numer konta 51 1020 5226 
0000 6802 0428 8593)

  segregacja odpadów komunalnych obniży 
opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

  w zamian za opłatę Gmina Wrocław odbierze 
każdą ilość odpadów oraz zapewni pojemniki 
na odpady komunalne

Co się zmieni?

Od 1 lipca we Wrocławiu, podobnie jak w całym kraju, zacznie obowiązywać nowy system odbioru 
i zagospodarowywania odpadów komunalnych.

Tak, dotyczy to w szczególności mieszkańców 
posiadających domki jednorodzinne. 

Mieszkaniec i właściciel domku 
jednorodzinnego:

  wypowiada umowę fi rmie, która obecnie odbiera 
od niego śmieci komunalne. Ostatnim dniem jej 
obowiązywania powinien być 30 czerwca 2013 r.,

  wypełnia deklarację o wysokości opłaty, na podstawie 
której wylicza opłatę, jaką będzie ponosił za odbiór 
śmieci od 1 lipca 2013 r.,

  wypełnioną deklarację przekazuje do spółki Ekosystem 
Sp. z o.o., w terminie do 30 czerwca 2013 r.,

  wnosi opłatę na konto Gminy Wrocław (numer 
konta 51 1020 5226 0000 6802 0428 8593)

Czy mieszkańcy muszą się 
przygotować do tych zmian? 

Jak obliczyć opłatę?

Wyliczenia opłaty dokonujemy na podstawie ustalonych stawek opłat uwzględniając metraż lub liczbę 
osób zamieszkujących daną nieruchomość. Jeśli na jednego mieszkańca lokalu przypada do 27m2 
włącznie jego powierzchni – wysokość opłaty naliczamy od metra kwadratowego. Jeśli na domownika 
przypada więcej niż 27 m2 powierzchni lokalu – wysokość opłaty naliczamy od każdej zamieszkującej 
osoby. Do obliczenia opłaty konieczne jest podjęcie decyzji o segregowaniu lub niesegregowaniu 
wytwarzanych odpadów komunalnych. Stawki opłat za odbiór śmieci zbieranych selektywnie są niższe 
niż stawki za odbiór śmieci zbieranych nieselektywnie.

Stawki opłat dla nieruchomości zabudowanej 
budynkiem, w którym znajdują się 
więcej niż 4 (cztery) lokale mieszkalne: 

  za metr kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego: 
–  0,85 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny, 
–  1,27 zł. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny. 

  za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość: 
–  19,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny, 
–  28,50 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny.

Stawki opłat dla nieruchomości zabudowanej budyn-
kiem, w którym znajdują się nie więcej niż 4 (cztery) 
lokale mieszkalne:

  za metr kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego: 
–  0,95 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny, 
–  1,42 zł. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny. 

  za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość: 
–  22,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny, 
–  33,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny. 

!UWAGA!
Mieszkańców budynków wielolokalowych (komunalnych, 
spółdzielczych, wspólnotowych) w czynnościach tych wyręczy 
zarządca budynku.
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