UCHWAŁA NR V/48/2015
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Szemud oraz
warunków i trybu składania deklaracji w formie papierowej i elektronicznej
Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm), Rada Gminy Szemud uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
w formie papierowej, stanowiący załącznik Nr 1 i w formie elektronicznej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Szemud.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także: współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do złożenia deklaracji, o której mowa w §1
pkt 1 w Urzędzie Gminy Szemud w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
2. W przypadku powstania obowiązku opłaty po upływie terminu określonego w § 2 pkt 1 lub zmiany osoby
określonej w § 1 pkt 2 właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do złożenia deklaracji w ciągu
14 dni od zamieszkania pierwszego mieszkańca / powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub
zaistnienia zmiany.
3. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej.
§ 3. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 pkt 1, mogą być składane za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej z zachowaniem wskazanych warunków i trybu składania zgodnie z § 4.
2. Dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie w formach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady
ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzenia pism w formie dokumentów elektronicznych,
doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216).
3. Układ informacji i powiązań w złożonej deklaracji określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Deklaracja złożona za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej musi być podpisana bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
2. Deklaracje, o których mowa w § 1 pkt 1, mogą być przesyłane za pośrednictwem dedykowanej strony
internetowej www.szemud.pl
3. Deklaracje przesyłane za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej mogą zostać uwierzytelnione
poprzez system elektroniczny drogą e-mailową. Po zakończonej weryfikacji danych wskazanych w formularzu
system elektroniczny prześle kody (hasło i login) umożliwiające przekazanie deklaracji drogą elektroniczną.
Operator systemu może dokonać dodatkowej weryfikacji w przypadku wystąpienia wątpliwości co do danych
złożonych w deklaracji, poprzez wysyłanie poczty elektronicznej lub wezwanie osoby składającej deklarację do
złożenia wyjaśnień.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXX/316/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Szemud, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2013 r., poz. 442.2013
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i z mocą obowiązującą od 1 maja 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/48/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 27 lutego 2015 roku

Numer Ewidencyjny:
(wypełnia urząd)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy
(dzień/miesiąc/rok)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy
Szemud. Formularz należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Szemud lub nadać w urzędzie pocztowym na adres
niniejszego Urzędu.
Termin składania deklaracji: Termin złożenia pierwszej deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych – należy
przedłożyć w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie aktualnej uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
położonej na terenie Gminy Szemud.
W przypadku powstania obowiązku opłaty po upływie powyższego terminu właściciele nieruchomości zamieszkałych
są zobowiązani do złożenia deklaracji w ciągu 14 dni od zamieszkania pierwszego mieszkańca/powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych lub zaistnienia zmiany.

Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPELNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
ych zawartych w deklaracji6
od dnia ..…….-............-................r.
przyczyna zmiany:.............................................................................................................................................
…...................................................................….................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ3
* dotyczy właściciela będącego osobą fizyczną
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

** dotyczy właściciela nie będącego osobą fizyczną
*** podpisują osoby uprawnione do reprezentacji

l2

właściciel nieruchomości
y
Rodzaj składającego:
osoba fizyczna*

osoba prawna

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1. Imię i Nazwisko* / Nazwa pełna**
…..................................................................................................................................................................

2. Numer PESEL* …........................................... / Numer REGON** …………………………………….
Numer NIP** ……………………………......
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ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
1. Kraj:

2.Województwo:

3. Powiat:

4. Gmina:

5.Ulica:

6.Nr domu:

8. Miejscowość:

9.Kod pocztowy:

10.Poczta:

11.Nr telefonu10:

12. Adres e- mail10:

13. Imię ojca:

7.Nr lokalu:

14. Imię matki:

C. IMIĘ I NAZWISKO MAŁŻONKA
Wypełnia małżonek jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność małżeńską

1. Imię i Nazwisko
…...…..................................................................................................................................................................

2. Numer PESEL …...........................................

ADRES ZAMIESZKANIA MAŁŻONKA
1. Kraj:

2.Województwo:

3. Powiat:

4. Gmina:

5.Ulica:

6.Nr domu:

8. Miejscowość:

9.Kod pocztowy:

10.Poczta:

10

11.Nr telefonu :

7.Nr lokalu:

10

12. Adres e- mail :

13. Imię ojca:

14. Imię matki:

D. ADRES KORESPONDENCYJNY (wypełnić w przypadku, gdy jest inny niż adres
zamieszkania)
1. Kraj:

2.Województwo:

3. Powiat:

4. Gmina:

5.Ulica:

6.Nr domu:

8. Miejscowość:

9.Kod pocztowy:

10.Poczta:

7.Nr lokalu:

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
1.Miejscowość:

2.Ulica:

3.Nr domu:

4. Nr lokalu:

5. Kod pocztowy:

6. Działka zabudowana (zaznaczyć właściwy kwadrat):
wielorodzinnym

w siedlisku zagrodowym (gosp. rolne)

2
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F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
F1.Oświadczam, że odpady na terenie nieruchomości wskazanej w części E zbierane będą w sposób:
(zaznaczyć właściwy kwadrat)
q Selektywny11
q Zmieszany11
F2. SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ:
Liczba osób

Stawka opłaty
(PLN)

2

3

1

7

Miesięczna kwota
opłaty (kolumna 2 x
kolumna 3)8
(PLN)
4

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
……………... ……………….. …………………….…

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ2
Informacje dodatkowe:
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi na wskazany przez
Pana/Panią adres e-mailowy:
q TAK
q NIE

….......................................
(czytelny podpis osoby składającej3 wymienionej w części B)

….......................................
(czytelny podpis osoby składającej3 wymienionej w części C)
……………………………………..
(miejscowość i data)

H. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika):
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………
I. ADNOTACJE URZĘDOWE:
q

poprawnie wyliczona kwota

q kompletnie wypełniony druk deklaracji

q

niepoprawnie wyliczona kwota

q

niekompletnie wypełniony druk deklaracji

3
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Pouczenie:

1. 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.).
2.
a) W przypadku współwłasności nieruchomości innej niż współwłasność małżeńska, każdy ze współwłaścicieli
składa druk niniejszej deklaracji uzupełniając takie dane jak:
- zaznaczyć rubrykę współwłaściciela oraz wypełnić dane osoby składającej (str. 1)
- czytelny podpis osoby składającej (str. 3).
b) Odpowiedzialność współwłaścicieli za opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi jest solidarna.
Oznacza to, że w przypadku braku uiszczania opłaty przez osobę składającą deklarację wskazującą ilość osób
zamieszkujących na nieruchomości, organ upoważniony jest do dochodzenia zapłaty od pozostałych
współwłaścicieli (od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z
dłużników zwalnia pozostałych)
3. Osoba składająca deklarację – rozumie się przez to właściciela nieruchomości, współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
4. Weryfikacja deklaracji będzie przeprowadzona na podstawie danych będących w posiadaniu tut. Urzędu.
W przypadku stwierdzenia niezgodności/rozbieżności stanu faktycznego z treścią złożonej deklaracji zostanie
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
5. Kwotę wskazaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać
bez wezwania na indywidualny nr rachunku, prowadzony przez Gminę Szemud w Banku Rumia Spółdzielczy
Oddział Szemud przekazany w informacji łącznego zobowiązania z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi w tytule przelewu wpisując opłata za śmieci, lub w kasie Urzędu Gminy. W przypadku
otrzymania już indywidualnego nr rachunku zmiana deklaracji nie powoduje zmiany nr konta.
6. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Szemud nową deklaracje
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym zaistniała deklarowana zmiana.
7. Należy wpisać aktualną stawkę opłat obowiązującą w dniu wypełnienia deklaracji określoną uchwałą Rady
Gminy Szemud w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty.
8. W przypadku błędnego wyliczenia kwoty w deklaracji przez wnioskodawcę, Urząd Gminy Szemud wystosuje
do wnioskodawcy pismo o sprostowaniu błędu rachunkowego.
9. Urząd Gminy Szemud przyjmuje tylko kompletnie wypełniony druk deklaracji.
10.Dobrowolne udostępnienie informacji w postaci podania numeru telefonu i adresu e-mailowego dla
usprawnienia komunikacji.
11.Objaśnienia:
- Sposób selektywny – polega na segregacji odpadów komunalnych takich jak: papier, szkło, metal, plastik
oraz odpady zielone.
- Sposób zmieszany – polega na braku segregacji o których mowa powyżej.

4
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/48/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 27 lutego 2015 roku

Numer Ewidencyjny:
(wypełnia urząd)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy
(dzień/miesiąc/rok)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy
Szemud. Formularz należy składać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Termin składania deklaracji: Termin złożenia pierwszej deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych – należy
przedłożyć w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie aktualnej uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
położonej na terenie Gminy Szemud.
W przypadku powstania obowiązku opłaty po upływie powyższego terminu właściciele nieruchomości zamieszkałych
są zobowiązani do złożenia deklaracji w ciągu 14 dni od zamieszkania pierwszego mieszkańca/powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych lub zaistnienia zmiany.

Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPELNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
6

od dnia ..…….-............-................r.
przyczyna zmiany:.............................................................................................................................................
…...................................................................….................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ3
* dotyczy właściciela będącego osobą fizyczną
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

** dotyczy właściciela nie będącego osobą fizyczną
*** podpisują osoby uprawnione do reprezentacji

l2

właściciel nieruchomości

Rodzaj składającego:
osoba fizyczna*

osoba prawna

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1. Imię i Nazwisko* / Nazwa pełna**
…..................................................................................................................................................................

2. Numer PESEL* …........................................... / Numer REGON** …………………………………….
Numer NIP** ……………………………......
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ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
1. Kraj:

2.Województwo:

3. Powiat:

4. Gmina:

5.Ulica:

6.Nr domu:

8. Miejscowość:

9.Kod pocztowy:

10.Poczta:

11.Nr telefonu10:

12. Adres e- mail10:

13. Imię ojca:

7.Nr lokalu:

14. Imię matki:

C. IMIĘ I NAZWISKO MAŁŻONKA
Wypełnia małżonek jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność małżeńską

1. Imię i Nazwisko
…...…..................................................................................................................................................................

2. Numer PESEL …...........................................

ADRES ZAMIESZKANIA MAŁŻONKA
1. Kraj:

2.Województwo:

3. Powiat:

4. Gmina:

5.Ulica:

6.Nr domu:

8. Miejscowość:

9.Kod pocztowy:

10.Poczta:

10

11.Nr telefonu :

7.Nr lokalu:

10

12. Adres e- mail :

13. Imię ojca:

14. Imię matki:

D. ADRES KORESPONDENCYJNY (wypełnić w przypadku, gdy jest inny niż adres
zamieszkania)
1. Kraj:

2.Województwo:

3. Powiat:

4. Gmina:

5.Ulica:

6.Nr domu:

8. Miejscowość:

9.Kod pocztowy:

10.Poczta:

7.Nr lokalu:

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
1.Miejscowość:

2.Ulica:

3.Nr domu:

4. Nr lokalu:

5. Kod pocztowy:

6. Działka zabudowana (zaznaczyć właściwy kwadrat):
wielorodzinnym

odowym (gosp. rolne)

2
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F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
F1.Oświadczam, że odpady na terenie nieruchomości wskazanej w części E zbierane będą w sposób:
(zaznaczyć właściwy kwadrat)
q Selektywny11
q Zmieszany11
F2. SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ:
Liczba osób

Stawka opłaty
(PLN)

2

3

1

7

Miesięczna kwota
opłaty (kolumna 2 x
kolumna 3)8
(PLN)
4

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
……………... ……………….. …………………….…

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ2
Informacje dodatkowe:
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi na wskazany przez
Pana/Panią adres e-mailowy:
q TAK
q NIE

….......................................
(podpis osoby składającej3 wymienionej w części B)

….......................................
(podpis osoby składającej3 wymienionej w części C)
……………………………………..
(miejscowość i data)

H. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika):
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………
I. ADNOTACJE URZĘDOWE:
q

poprawnie wyliczona kwota

q kompletnie wypełniony druk deklaracji

q

niepoprawnie wyliczona kwota

q

niekompletnie wypełniony druk deklaracji
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Pouczenie:

1. 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.).
2.
a) W przypadku współwłasności nieruchomości innej niż współwłasność małżeńska, każdy ze współwłaścicieli
składa druk niniejszej deklaracji uzupełniając takie dane jak:
- zaznaczyć rubrykę współwłaściciela oraz wypełnić dane osoby składającej (str. 1)
- czytelny podpis osoby składającej (str. 3).
b) Odpowiedzialność współwłaścicieli za opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi jest solidarna.
Oznacza to, że w przypadku braku uiszczania opłaty przez osobę składającą deklarację wskazującą ilość osób
zamieszkujących na nieruchomości, organ upoważniony jest do dochodzenia zapłaty od pozostałych
współwłaścicieli (od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z
dłużników zwalnia pozostałych)
3. Osoba składająca deklarację – rozumie się przez to właściciela nieruchomości, współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
4. Weryfikacja deklaracji będzie przeprowadzona na podstawie danych będących w posiadaniu tut. Urzędu.
W przypadku stwierdzenia niezgodności/rozbieżności stanu faktycznego z treścią złożonej deklaracji zostanie
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
5. Kwotę wskazaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać
bez wezwania na indywidualny nr rachunku, prowadzony przez Gminę Szemud w Banku Rumia Spółdzielczy
Oddział Szemud przekazany w informacji łącznego zobowiązania z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi w tytule przelewu wpisując opłata za śmieci, lub w kasie Urzędu Gminy. W przypadku
otrzymania już indywidualnego nr rachunku zmiana deklaracji nie powoduje zmiany nr konta.
6. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Szemud nową deklaracje
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym zaistniała deklarowana zmiana.
7. Należy wpisać aktualną stawkę opłat obowiązującą w dniu wypełnienia deklaracji określoną uchwałą Rady
Gminy Szemud w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty.
8. W przypadku błędnego wyliczenia kwoty w deklaracji przez wnioskodawcę, Urząd Gminy Szemud wystosuje
do wnioskodawcy pismo o sprostowaniu błędu rachunkowego.
9. Urząd Gminy Szemud przyjmuje tylko kompletnie wypełniony druk deklaracji.
10.Dobrowolne udostępnienie informacji w postaci podania numeru telefonu i adresu e-mailowego dla
usprawnienia komunikacji.
11.Objaśnienia:
- Sposób selektywny – polega na segregacji odpadów komunalnych takich jak: papier, szkło, metal, plastik
oraz odpady zielone.
- Sposób zmieszany – polega na braku segregacji o których mowa powyżej.
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