
Właściciel nieruchomości niezamieszkanej                                               musi złożyć
oświadczenie o wyłączeniu się z systemu Miasta Poznania wraz z kopią umowy 

na odbiór odpadów komunalnych.
Uwaga! Oświadczenie bez kserokopii umowy na odbiór odpadów jest nieważne!

do 26 listopada 2021 r.

od 1 stycznia 2022 r.
utworzenie poznańskiego
systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi

objęcie systemem Miasta Poznania wszystkich nieruchomości niezamieszkanych,
z możliwością wyłączenia

od 1 lipca 2022 r.Informacje dla
właściciela

nieruchomości
niezamieszkanej,
który obecnie ma

złożoną deklarację 
do ZM GOAP

Właściciel nieruchomości 
MA OBOWIĄZEK 

złożenia deklaracji do
Urzędu Miasta Poznania, 

by kontynuować
dotychczasowy sposób

odbioru odpadów.

Aby uniknąć problemów 
z odbiorem odpadów 
po 1 stycznia 2022 r.

deklarację należy złożyć 
do 31 grudnia 2021 r.

(termin techniczny).

Właściciel ma możliwość wyłączenia nieruchomości z systemu Miasta Poznania.

Jeżeli nieruchomość pozostanie poza systemem nie zwalnia to właściciela z przestrzegania zasad
Regulaminu utrzymania czystości i porządku co oznacza, że podpisana umowa musi obejmować odbiór 

5 frakcji odpadów komunalnych (zmieszane, metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady).
Odpady te muszą być odbierane co najmniej z minimalną częstotliwością odbioru odpadów wskazaną 

w Regulaminie.

Właściciel musi mieć podpisaną umowę z firmą wpisaną do Rejestru Działalności Regulowanej* (RDR).

Złożone oświadczenie będzie obowiązywało od 1 lipca 2022 r. i będzie ważne do końca
trwania umowy na odbiór odpadów zawartej w drodze przetargu przez Miasto Poznań.

W tym czasie nie ma możliwości wstąpienia do systemu Miasta Poznania.
Uwaga! W przypadku podjęcia decyzji o wyłączeniu się z systemu od 1.07.2022 r.
należy pamiętać, aby z dniem 1.07.2022 r. wygasić deklarację złożoną do Urzędu

Miasta Poznania.

Uwaga! Od 1 stycznia 2022 r. Miasto Poznań może skontrolować właściciela nieruchomości w zakresie
przestrzegania przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, t.j. posiadania umowy 

na odbiór odpadów oraz jej poprawności w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Podczas takiej
kontroli należy okazać potwierdzenia ponoszenia opłat za odpady komunalne na podstawie 

zawartej umowy.

Co zrobić by wyłączyć się z systemu
od 1 lipca 2022 r.? 

*Rejestr Działalności Regulowanej do 31 grudnia 2021 r. jest prowadzony przez ZM GOAP, od 1 stycznia 2022 r. będzie prowadzony przez Miasto Poznań.


