
Instrukcja jak wypełnić druk ZOGO-2

ZOGO-2

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIV/493/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2020 r.

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Załącznik ZOGO- 2 wypełnia właściciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) więcej niż jednej nieruchomości. Jedną 

nieruchomość należy ująć w druku DOGO-5, każdą następną w kolejnych załącznikach, w ten sposób, by w jednym załączniku ZOGO- 2 ujęta była 

tylko jedna nieruchomość. Należy wyliczyć opłatę dla każdej nieruchomości osobno, a następnie dokonać podsumowania wysokości opłaty w części K. 

druku deklaracji DOGO-5. Dla właścicieli więcej niż jednej nieruchomości, załącznik stanowi integralną część deklaracji.
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• W polu numer 1 należy podać 
numer załącznika ZOGO-2                
(w jednym załączniku należy 
podać adres jednej dodatkowej 
nieruchomości (oprócz tej, 
która została wymieniona w 
DOGO-5); ilość załączników 
zależy od ilości nieruchomości, 
za które składamy deklarację) 

• W polu numer 2 
należy wpisać datę, 
w której załącznik 
jest wypełniany 
(dzień-miesiąc-rok) 
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• W części B. należy uzupełnić dane podmiotu składającego deklarację: nazwisko 
oraz imię (lub w przypadku podmiotu innego niż osoba fizyczna – nazwę tego 
podmiotu). Dane te powinny być takie same jak dane w DOGO-5. Dodatkowo można 
także umieścić pieczęć nagłówkową podatnika w polu numer 5

• W części C. należy wybrać znakiem „X” właściwy podmiot składający deklarację 
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• W polu D.2 znak „X” wpisuje się w przypadku, gdy składana 
deklaracja dotyczy budynku lub części budynku wchodzących 
w skład nieruchomości wielolokalowej, które posiadają 
przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia 
odpadów komunalnych

• W takim przypadku podmiot składający deklarację powinien 
również złożyć odrębne deklaracje dla pozostałych części 
nieruchomości wielolokalowej, do których przypisane jest 
oddzielne miejsce gromadzenia odpadów 

• Przykładowo: jeżeli do nieruchomości wielolokalowej
przypisane są 2 odrębne miejsca gromadzenia odpadów, to 
podatnik składa 2 deklaracje (wówczas każda deklaracja 
dotyczy części nieruchomości z odrębnym miejscem 
gromadzenia odpadów)

• W części D.1 należy podać 
adres nieruchomości lub 
części nieruchomości, której 
dotyczy załącznik ZOGO-2
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• W części E. należy znakiem „X” wybrać rodzaj nieruchomości, której dotyczy załącznik (zamieszkała, 
niezamieszkała lub mieszana) 

• Następnie należy znakiem „X” wybrać sposób zbiórki (selektywny lub nieselektywny)

• W przypadku nieruchomości mieszanej należy wybrać sposób zbiórki dla części zamieszkałej oraz 
niezamieszkałej 

• Grafika prezentuje przykładowy sposób wypełnienia tych pól w przypadku złożenia załącznika dotyczącego            
nieruchomości zamieszkałej, na której prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów
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• Część G.2 wypełnia się, gdy załącznik dotyczy okresu od września 2020 r.

• W części G.2 wpisuje się znak „X” w przypadku, gdy właściciel nieruchomości
zamieszkałej jednorodzinnej posiada kompostownik przydomowy i kompostuje w nim
bioodpady stanowiące odpady komunalne

• Wypełnienie części G.2 jest niezbędne do skorzystania od września 2020 r. ze zniżki dla
właścicieli nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej posiadających kompostownik
przydomowy i kompostujących w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.
Wysokość zwolnienia wynosi 1,50 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą
nieruchomość.
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• W przypadku, gdy załącznik dotyczy nieruchomości niezamieszkałej lub 
mieszanej (zaznaczenie w polu 12 lub 13) w części E. należy wybrać znakiem „X”
odpowiadającą częstotliwość wywozu pojemników 

• Od marca 2016 r. nie ma możliwości wyboru II częstotliwości wywozu 
pojemników (wybrać należy częstotliwość I, częstotliwość III lub częstotliwość IV) 

• W przypadku załącznika dotyczącego nieruchomości zamieszkałej (zaznaczenie w 
polu 11) część F.1 i część F.2 należy pozostawić niewypełnioną
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Częstotliwość I:

• odpady z papieru, tektury (pojemnik niebieski) – 1 raz na 4 tygodnie

• odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych (pojemnik 
żółty) – 1 raz na 2 tygodnie

• odpady szklane (pojemnik zielony) – 1 raz na 4 tygodnie

• odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (pojemnik 
brązowy) – 1 raz na 2 tygodnie

• pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne (pojemnik czarny) – 1 raz na 2 tygodnie
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Częstotliwość III:

• odpady z papieru, tektury (pojemnik niebieski) – 1 raz na tydzień

• odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych (pojemnik 
żółty) – 2 razy na tydzień

• odpady szklane (pojemnik zielony) – 1 raz na 2 tygodnie

• odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (pojemnik 
brązowy) – 1 raz na tydzień 

• pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne (pojemnik czarny) – 3 razy na tydzień
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Częstotliwość IV:

• odpady z papieru, tektury (pojemnik niebieski) – 1 raz na 2 tygodnie

• odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych (pojemnik 
żółty) – 1 raz na tydzień

• odpady szklane (pojemnik zielony) – 1 raz na 2 tygodnie

• odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (pojemnik 
brązowy) – 1 raz na 2 tygodnie

• pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne (pojemnik czarny) – 1 raz na tydzień
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• Aby wyliczyć wysokość opłaty należy 
wybrać odpowiednie wielkości 
pojemników (możliwość wyboru 
niebieskiego pojemnika istnieje od 
stycznia 2020 r.) 

• W przypadku segregacji należy wybrać 
pojemniki dla wszystkich frakcji, które 
powstają na nieruchomości.                          
W przypadku braku segregacji należy 
wybrać jedynie czarny pojemnik

• Pojemniki zostały podzielone pojemnością
(górny pasek) oraz frakcjami (boczny 
pasek) 

• Do każdego pojemnika przypisane jest pole, 
w którym należy uzupełnić: stawkę
jednorazowego wywozu przypisaną do jego 
pojemności, ilość pojemników jaką 
potrzebujemy, częstotliwość z jaką pojemnik 
ma być odbierany oraz miesięczną opłatę za 
wybrany pojemnik
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Pole „stawka” należy wypełnić według poniższej tabeli
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• Po wybraniu ilości danych pojemników należy wskazać częstotliwość wywozu 
pojemników w miesiącu

• W przypadku częstotliwości I, III i IV (gdy częstotliwość została określona w tygodniach 
np. 1 raz na 4 tygodnie) należy przyjąć, że 1 miesiąc składa się z 4,33 tygodnia          
Należy podać wartość ułamkową

W przypadku częstotliwości: 

• 1 raz na 4 tygodnie należy w polu „częstotliwość” podać 1,08 (4,33/4= 1,08)

• 1 raz na 2 tygodnie należy wskazać 2,17 (4,33/2=2,17) 

• 2 razy na tydzień należy wskazać 8,66 (4,33*2= 8,66) 

• 1 raz na tydzień należy podać 4,33

• 3 razy na tydzień należy podać 12,99 (4,33*3= 12,99)

• W przypadku częstotliwości II należy umieścić liczby odpowiadające ilości wywozów w 
miesiącu (np. pojemnik czarny odbierany 4 razy w miesiącu – wpisujemy 4) 
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• W polu „opłata” należy wyliczyć miesięczną opłatę za wybrany 
pojemnik, poprzez pomnożenie właściwej dla niego stawki, ilości 
pojemników oraz częstotliwości z jaką ma być odbierany

(np. pojemnik żółty o pojemności 120l w częstotliwości IV : 

stawka 9,20 x ilość 1 x częstotliwość 4,33 = opłata 39,84) 

9,20

1

4,33

39,84
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• Część F.3 należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy załącznik dotyczy nieruchomości zamieszkałej
(zaznaczenie w polu 11 lub 13) 

• W celu wyliczenia wysokości opłaty w polu numer 247 należy wpisać stawkę opłaty obowiązującą w 
okresie za jaki składana jest deklaracja 

(SELEKTYWNA ZBIÓRKA – od stycznia 2020 r. stawka wynosi 19,00 zł od osoby zamieszkującej; w latach 

2015-2019 stawka wynosiła 13,00 zł od osoby zamieszkującej)

(NIESELEKTYWNA ZBIÓRKA – od stycznia 2020 r. stawka wynosi 38,00 zł od osoby zamieszkującej;
w latach 2015-2019 stawka wynosiła 20,00 zł od osoby zamieszkującej)

Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi, pl. Wolności 7-8, tel. 77 45 11 874, 45 11 388, 54 11 339, e-mail: oplata@um.opole.pl



Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi, pl. Wolności 7-8, tel. 77 45 11 874, 45 11 388, 54 11 339, e-mail: oplata@um.opole.pl

W polu numer 248 należy wpisać liczbę osób 

zamieszkujących nieruchomość będących członkami 

rodziny wielodzietnej (w przypadku, gdy na 

nieruchomości nie zamieszkują członkowie rodziny 

wielodzietnej należy wpisać 0) 

W polu numer 249 należy wpisać liczbę osób 
zamieszkujących nieruchomość, którzy nie wychodzą w 
skład rodziny wielodzietnej (jeśli na nieruchomości 
zamieszkują wyłącznie członkowie rodziny wielodzietnej, 
w polu numer 276 należy wpisać 0) 

W polu numer 250 należy wpisać sumę wszystkich osób 
zamieszkujących nieruchomość (liczba z pola 248 + liczba 
z pola 249) 

W polu numer 251 należy wyliczyć wysokość opłaty 
poprzez pomnożenie stawki opłaty i liczby osób 
zamieszkujących nieruchomość (stawka z pola 247 x liczba 
z pola 250) 



• W części G. wyliczyć należy ewentualne zwolnienia w opłacie za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi

• Zwolnienia takie przysługują właścicielom nieruchomości: 

• na których zamieszkują rodziny wielodzietne

• zamieszkałych jednorodzinnych posiadających kompostownik przydomowy i 
kompostujących w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

• Skorzystanie z jednej ze zniżek nie wyłącza możliwości skorzystania z drugiej

Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi, pl. Wolności 7-8, tel. 77 45 11 874, 45 11 388, 54 11 339, e-mail: oplata@um.opole.pl



• W przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje rodzina wielodzietna w polu 
numer 252 należy wpisać 30 (30% zniżki dla rodziny wielodzietnej) 

• Następnie w polu numer 253 należy wyliczyć wysokość takiego zwolnienia 
poprzez pomnożenie stawki opłaty, liczby osób będących członkami rodziny 
wielodzietnej oraz wysokości zwolnienia dla rodzin wielodzietnych (stawka z 
pola 247 x liczba z pola 248 x 30%) 
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• W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej 
posiada kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w polu numer 254 należy wpisać wysokość 
zwolnienia w kwocie 1,50 zł

• Następnie w polu numer 255 należy wyliczyć wysokość takiego zwolnienia 
poprzez pomnożenie liczby osób zamieszkujących nieruchomość i wysokości 
zwolnienia (liczba z pola numer 247 x stawka z pola numer 254) 
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• W polu 256 należy podać wysokość opłaty 
za nieruchomość/część nieruchomości 
zamieszkałej poprzez odjęcie od wysokości 
opłaty wysokość zwolnień (liczba z pola 
numer 251 – liczba z pola numer 253 –
liczba z pola numer 255)
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• W polu 257 należy podać wysokość 
opłaty wyliczoną za nieruchomość/część 
nieruchomości niezamieszkałej (suma 
wartości z pól od 236 do 246)

• W polu 258 należy podsumować opłatę 
za wskazaną nieruchomość (wartość z 
pola 256 + wartość z pola 257)

W części H. należy podsumować wysokość opłaty za nieruchomość wskazaną w załączniku ZOGO-2 


