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Termin złożenia deklaracji na rok 2022 upływa 10 lutego 2022 roku 

– każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rok 2022 w terminie do dnia 10 lutego 2022 roku, 

– niezłożenie deklaracji w ww. terminie będzie skutkowało określeniem wysokości opłaty  

z urzędu w drodze decyzji administracyjnej, przy jednoczesnym zawiadomieniu policji  

o popełnieniu wykroczenia! 

STAWKI OPŁAT NA 2022 ROK I SPOSÓB OBLICZENIA WYSOKOŚCI OPŁATY  
 

Sposób obliczenia średniomiesięcznego zużycia wody: 

sumę ilości (m3) zużycia wody za rok 2021 dzielimy przez 12, a wynik z dokładnością do 2 miejsc  

po przecinku wpisujemy, jako średniomiesięczne zużycie wody.  

 

Ilość (m3) zużytej wody ustalana jest na podstawie wskazań wodomierza głównego, pomniejszona o bezpowrotnie 

zużytą wodę (np. na podlewanie ogrodu), na podstawie wskazań legalizowanego podlicznika. 
 

➢ w przypadku, gdy średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości nie przekracza bądź jest równe  

3,5 m3 ponosisz opłatę od gospodarstwa domowego w wysokości 43,05 zł,  

• jeżeli BIOODPADY są gromadzone w przydomowym kompostowniku, opłatę pomniejsza się  

o 1,40 zł za gospodarstwo domowe - dotyczy to tylko nieruchomości JEDNORODZINNYCH 

 

Przykład: średniomiesięczne zużycie wody w gospodarstwie domowym wynosi 3,40 m3 i kompostujesz bioodpady:  

 
➢ w przypadku, gdy średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości przekracza 3,5 m3 ponosisz opłatę 

od ilości zużytej wody - 12,30 zł za 1 m3  

• jeżeli BIOODPADY są gromadzone w przydomowym kompostowniku, opłatę pomniejsza się  

o 0,40 zł za m3 zużytej wody - dotyczy to tylko nieruchomości JEDNORODZINNYCH 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku  

nie może wynieść więcej niż 149,68 zł na jedno gospodarstwo domowe  
(7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem).  

 

 

W przypadku, gdy wysokość miesięcznej opłaty wynikająca ze zużycia wody przekroczy kwotę  

149,68 zł w deklaracji, jako kwota do zapłaty należy wpisać 149,68 zł.  

 

 

 

 

H.1.1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, w której średniomiesięczne 
zużycie wody w gospodarstwie domowym nie przekracza 3,5 m3 
 

Ilość gospodarstw domowych  Stawka opłaty  

Wysokość opłaty miesięcznej  
[iloczyn kol. 1 i kol. 2] 

 

kol. 1 kol. 2 kol. 3 

1 43,05 zł 43,05 zł 

H.1.2. Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym (wypełnia tylko właściciel nieruchomości, który zaznaczył TAK w części G.1) 

Ilość gospodarstw domowych Wysokość zwolnienia z części opłaty 
Wysokość  miesięcznego 

zwolnienia  
[iloczyn kol. 1 i kol. 2] 

kol. 1 kol. 2 kol. 3 

1 1,40 zł 1,40 zł 

H.1.3. Wysokość opłaty miesięcznej w przypadku kompostowania bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (dotyczy tylko zabudowy 
jednorodzinnej) [różnica kol. 3 części H.1.1. i kol. 3 części H.1.2.] 

41,65  zł 

UWAGA !  
Zmiany w sposobie ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 r.  

Przed wypełnieniem deklaracji na rok 2022 

zapoznaj się z poniższymi informacjami: 

mailto:biuro@zgdo.eu


 
Przykład: średniomiesięczne zużycie wody w gospodarstwie domowym wynosi 14,50 m3 i kompostujesz bioodpady: 

 
Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani segregować odpady! Jeżeli na nieruchomości nie wypełnia się tego 

obowiązku opłata wyniesie odpowiednio 172,20 zł za gospodarstwo domowe (zużycie wody na nieruchomości 

do 3,5 m3) lub 49,20 zł za 1 m3 zużytej wody (zużycie wody na nieruchomości powyżej 3,5 m3). 
 

 

ZASADY W 2022 ROKU  

 

➢ gdy nieruchomość: nie jest wyposażona w wodomierz główny; nabyłeś nieruchomość lub prawo do władania 

nieruchomością (np. najem, dzierżawa); nieruchomość podłączona została do sieci wodociągowej; nie przebywałeś na 

nieruchomości ponad 6 miesięcy następujących po sobie; na nieruchomości zamieszkał pierwszy mieszkaniec – do 

deklaracji masz obowiązek dołączyć oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących na nieruchomości  

(załącznik nr 1 do deklaracji) 

UWAGA! W takich przypadkach do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się wartość 3,5 m3 na miesiąc na 

każdą osobę zamieszkującą zgodnie z wypełnionym oświadczeniem o liczbie osób. 
 
 

 

PAMIĘTAJ, DO DEKLARACJI ZAŁĄCZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE 

DANE ZAWARTE W DEKLARACJI! 
 

➢ gdy nieruchomość jest wyposażona w wodomierz – do deklaracji masz obowiązek dołączyć kopie dokumentów 

potwierdzających ilość zużytej wody za 2021 rok (faktury, zaświadczenie itp.) 
 

➢ gdy odliczasz wodę bezpowrotnie zużytą - do deklaracji masz obowiązek dołączyć kopie dokumentów 

potwierdzających ilość bezpowrotnie zużytej wody za 2021 rok (faktury, zaświadczenie itp.) 

 

➢ osoby wynajmujące lub dzierżawiące nieruchomość mają obowiązek załączyć do deklaracji umowę najmu  

lub dzierżawy nieruchomości 

 

➢ OSOBY UPRAWNIONE składające deklaracje za nieruchomości wielorodzinne (wspólnoty lub spółdzielnie 

mieszkaniowe) – do deklaracji są obowiązane załączyć: 

1) uchwałę w sprawie wyboru zarządu lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do składania  

w imieniu wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

2) oświadczenie (załącznik nr 2 do deklaracji) 

 

Wzór deklaracji oraz załączniki do deklaracji dostępne są na stronie www.zgdo.eu 

 

 

 

 

 

H.2.1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, w której średniomiesięczne 
zużycie wody w gospodarstwie domowym przekracza 3,5 m3

 

 

Średniomiesięczne zużycie wody [m3] 
(do dwóch miejsc po przecinku) 

Stawka opłaty  
Wysokość opłaty miesięcznej  

[iloczyn kol. 1 i kol. 2] 

kol. 1 kol. 2 kol. 3 

14,50                      m3  12,30 zł   178,35 zł 

H.2.2. Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym (wypełnia tylko właściciel nieruchomości, który zaznaczył TAK w części G.1) 

Średniomiesięczne zużycie wody [m3] 
(do dwóch miejsc po przecinku) 

Wysokość zwolnienia z części opłaty 
 

Wysokość  miesięcznego 
zwolnienia 

[iloczyn kol. 1 i kol. 2] 

kol. 1 kol. 2 kol. 3 

14,50                      m3 0,40 zł 

 

 5,80 zł 

 

H.2.3. Wysokość opłaty miesięcznej w przypadku kompostowania bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (dotyczy tylko zabudowy 
jednorodzinnej) [różnica kol. 3 części H.2.1. i kol. 3 części H.2.2.] 

  172,55 zł 

 
 

H.2.4. Wysokość opłaty określona w części H.2.1. lub H.2.3. nie może wynieść więcej niż 
7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo 
domowe, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie 
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, ogłoszonego w 
poprzednim roku kalendarzowym, w przypadku przekroczenia kwota do zapłaty wynosi:  

 

 149,68 zł 

 
 

http://www.zgdo.eu/

