
Oświadczenie właściciela / osoby reprezentującej właściciela /  lokalu 

mieszkalnego o wyborze metody opłaty za odpady komunalne na terenie 

nieruchomości Os. Słowiańskie 5, Os. Słowiańskie 6 od dnia 01 września 2019 

 

 
Imię nazwisko właściciela  nieruchomości 
  

 
Adres zamieszkania 
  

 
Liczba gospodarstw domowych w lokalu 
  

 
Liczba osób zamieszkujących w lokalu  
  

 
 

 
Deklarowana    forma     wyboru    metody 
składowania      odpadów      komunalnych 
( proszę zaznaczyć właściwe pole wyboru ) 

 

 Zbiórka selektywna Zbiórka nieselektywna 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Data i czytelny podpis  osoby składającej 
oświadczenie 
 

 

 

O zmianach podanych w oświadczeniu ,które mają wpływ na wysokość opłat  za gospodarowanie 

odpadami będę każdorazowo informował/a Spółdzielnie Mieszkaniową   w Słubicach w terminie 7 dni 

od dnia ich zaistnienia. 

Przyjmuje do wiadomości, że powyższe oświadczenie stanowi podstawę złożenia przez Spółdzielnie 

Mieszkaniowa w Słubicach   w  Urzędzie Miejskim Słubice deklaracji o wysokości gospodarowania 

odpadami komunalnymi  w trybie ustawy o utrzymaniu czystości  i  porządku ( Uchwała  Rady  

Miejskiej  w Słubicach  ). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora: Spółdzielnie 

Mieszkaniową w Słubicach. Dane będą umieszczanie w zbiorze danych osobowych o nazwie „ Rejestr 

osób zamieszkałych” i wykorzystywane w celu złożenia deklaracji o wysokości opłat                                         

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, że mam 

prawo kontroli przetwarzania danych oraz dostępu  do treści swoich danych i ich poprawienie. 

 

 



INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 

Informujemy Mieszkańców, iż od dnia 01.09.2019 r. zacznie funkcjonować nowo wybudowana (na parkingu) 

altana śmietnikowa, która umożliwia Państwu wybór metody składowania odpadów komunalnych – selektywny 

(segregowane) lub zmieszane. 

Altana śmietnikowa posiada dwa zamykane boksy. Osoby, które do dnia 29 sierpnia 2019 r. zadeklarują 

selektywny sposób składowania odpadów poprzez złożenie stosownej deklaracji  w Spółdzielni Mieszkaniowej 

(deklaracja dostępna na miejscu w biurze SM Słubice, lub na stronie www.smslubice.pl) otrzymają klucz                      

od boksu na odpady segregowane. Pozostałe osoby, które nie złożą deklaracji w wyznaczonym terminie zostaną 

przypisane do boksu na odpady zmieszane  i zostanie im udostępniony klucz od tego boksu.  

Stawki opłat za składowanie odpadów komunalnych za gospodarstwo jednoosobowe - segregowane 8 zł, 

zmieszane 18 zł. 

Stawki opłat za składowanie odpadów komunalnych za gospodarstwo większe niż jednoosobowe - 

segregowane 24 zł, zmieszane 45 zł. 

_________________________________________________________________________________________ 

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna 

zasada Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, 

które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne                         

i metale, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Zbieranie osobno papieru, szkła, 

tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać 

najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. 

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte 

baterie i akumulatory, opony, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach 

(np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno 

wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, 

a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę przy ulicy Krótka 8. 

No dobrze, skoro segregowanie jest takie łatwe, to co należy zrobić z takimi odpadami jak np. karton po mleku? 

Czy należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na aluminium, którym ten karton jest wyścielony                             

od środka? Czy tłusty słoik po pulpetach wrzucać do szkła czy może do odpadów zmieszanych? A co z obierkami 

warzyw? Po kolei. 

Karton po mleku to przykład opakowania wielomateriałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na metale                           

i tworzywa sztuczne. Z kolei opróżniony słoik po pulpetach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania 

szklane. Nie szkodzi, że jest nieumyty. Zostanie umyty w sortowni. 

Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, 

wyrzuć je do pojemnika na odpady biodegradowalne (BIO). Co ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu                      

nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce 

zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je  więc i wyrzucajmy  do odpowiednich 

pojemników. 

Wszystkie dodatkowe pytania należy kierować osobiście, lub telefonicznie do biura Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Słubicach pod numerem telefonu 95 758 3107 

 


