
 
 

UCHWAŁA NR XXXIV/365/2021 
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 2125) uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XI/137/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. 
poz. 5858, z 2020 r. poz.4374) wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r. 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

Michał Bryła 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 grudnia 2021 r.

Poz. 6031



Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/365/2021  

Rady Miejskiej w Stargardzie 

z dnia 21 grudnia 2021 r.  

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….  
(miejscowość, data)  

 (dane Właściciela nieruchomości)  

 

OŚWIADCZENIE 
Wskazane poniżej dane dotyczą nieruchomości zamieszkałej, której dane wskazano w tabeli poniżej. 

 

Przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością: zamieszkałą / w części zamieszkała, w części 

niezamieszkałą1.  

Oświadczam, że w budynku wielolokalowym znajduje się następująca liczba lokali (wszystkie lokale) : 

…….. 

 

Wykaz wszystkich lokali przeznaczonych i nieprzeznaczonych na cele mieszkaniowe: 

Lp. 

 

nr lokalu 

mieszkalnego / lokalu 

użytkowego 

Lokale mieszkalne 
Lokal 

użytkowy 

(należy wpisać liczbę 

pracowników wg 

grup: np. „0”, „do 2 

os.”, „do 4 os.”, „od 5 

do 8 os.” itp.) 

Rodzaj gospodarstwa 

- dotyczy wyłącznie lokalu mieszkalnego 

- należy wpisać ilość gospodarstw domowych w 

danym lokalu (np.:1,2,3 itd.) 

Lokal 

niezamieszkały 

(dotyczy wyłącznie 

lokalu mieszkalnego) 
1-osobowe 2-osobowe 

3-osobowe  

i większe 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              

              

              

              

              

              

         

Ilość gospodarstw 

domowych  

i lokali użytkowych :      

 
 ……………………………………………………..  

(czytelny podpis) 
1 niepotrzebne skreślić 

………../………. 

Miejscowość: 

STARGARD 

Kod pocztowy: Ulica  Numer domu 

 

 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
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DRUK G-M_STA _M                                                                                          Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/365/2021  

Rady Miejskiej w Stargardzie  

                                                                                      z dnia 21 grudnia 2021 r.                                                                                                            
                                                                                      

. 
 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 
 

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
składanej przez właścicieli nieruchomości mieszanych – załącznik dotyczy części nieruchomości,  

na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. 
(Załącznik stanowi część integralną deklaracji do której został dołączony) 

 

 
 
 
 
 

 
 

A. DANE IDENTYFIKUJĄCE DEKLARACJĘ 
A.1. Dane nieruchomości, na której powstają odpady 

3. Kraj 

POLSKA 

4. Województwo 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

5. Powiat 

STARGARDZKI 
6. Gmina 

STARGARD 

7. Miejscowość 

STARGARD 

8. Kod pocztowy 

………-………… 
9. Ulica 

 

10. Nr domu 

A.2. Dane identyfikacyjne pierwszego właściciela ( wpisanego w druku G-M_STA-J lub G-M_STA-W) 
 

11. Nazwisko (1) / Pełna nazwa (2) 12. Pierwsze imię(1) /  REGON (2) 

 

13. Numer PESEL lub NIP lub Regon (3) 

……… 

 
 

B.1. Charakterystyka nieruchomości 
   

B.1. Nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (4) 

Łączna liczba lokali 
użytkowych w budynku  

14. 

Nr lokali użytkowych, 
których dotyczy 
załącznik 

15. 

……… 
 

C. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
DLA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (5) 

C.1. Frakcje odpadów segregowanych - system pojemnikowy i/lub workowy 

Frakcja odpadów 
Pojemność 

[dm3] 
Ilość pojemników 

/worków 
Częstotliwość 

odbioru  
Stawka 
opłaty 

Opłata 
[kol.3 x kol.4 x kol.5] 

1 2 3 4 5 6 

Zmieszane  

60 16.  ,      zł 17.                                      ,      zł 

80 18.  ,      zł 19.                                                         ,      zł 

120 20.  ,      zł 21.                                      ,      zł 

240 22.  ,      zł 23.                                      ,      zł 

360 24.  ,      zł 25.                                      ,      zł 

770 26.  ,      zł 27.                                      ,      zł 

1100  28.  ,      zł 29.                                      ,      zł 

Tworzywa sztuczne, 
metale i opakowania 

wielomateriałowe  

60 30.  ,      zł 31.                                      ,      zł 

80 32.  ,      zł 33.                                       ,      zł 

120 34.  ,      zł 35.                                      ,      zł 

240 36.  ,      zł 37.                                      ,      zł 

360 38.  ,      zł 39.                                      ,      zł 

770 40.  ,      zł 41.                                      ,      zł 

1100 42.  ,      zł 43.                                      ,      zł 

2000 44.  ,      zł 45.                                      ,      zł 

2500 46.  ,      zł 47.                                      ,      zł 

  1. Nr dokumentu   
                     

  2. Nr ewidencyjny   
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Papier 

60  48.  ,      zł 49.                                      ,      zł 

80 50.  ,      zł 51.                                                         ,      zł 

120 52.           ,      zł 53.                                                         ,      zł 

240 54.  ,      zł 55.                                      ,      zł 

360 56.  ,      zł 57.                                      ,      zł 

770 58.  ,      zł 59.                                      ,      zł 

1100 60.  ,      zł 61.                                      ,      zł 

Szkło   

60 62.  ,      zł  63.                                      ,      zł 

80 64.  ,      zł 65.                                                         ,      zł 

120 66.  ,      zł 67.                                      ,      zł 

240 68.  ,      zł 69.                                      ,      zł 

360 70.  ,      zł 71.                                      ,      zł 

770 72.  ,      zł 73.                                      ,      zł 

1100 74.  ,      zł 75.                                      ,      zł 

2000 76.  ,      zł 77.                                      ,      zł 

2500 78.  ,      zł 79.                                      ,      zł 
 

      

Bioodpady 

60 80.           ,      zł 81.                                      ,      zł 

80 82.  ,      zł 83.                                                          ,      zł 

120 84.  ,      zł 85.                                      ,      zł 

240 86.  ,      zł 87.                                                         ,      zł 
 

C.2. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(w poz. 88 należy wpisać sumę opłat obliczonych w części C.1 w kol. 6. 

88.                
                                    ,      zł 

 
 

 

Wypełniony załącznik G-M_STA-M jest integralną częścią deklaracji. Podpis pod załącznikiem nie jest podpisem 
złożonym pod deklaracją, do której jest przypisany. Należy podpisać zarówno deklarację jak i załącznik. 
 

Czytelny/e podpis/y właściciela/i (7) 

 

d d - m m - r r r r 

 
………………………………………………………………….               …………………………………………………………………………………….. 
                               (Miejscowość, data)                                                                                                        (Czytelny podpis) 

 
ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 
  
 
 
 

Wyjaśnienia do załącznika: 
(1) Dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną.     
(2 )Dotyczy właściciela nieruchomości niebędącego osobą fizyczną.  
(3) Należy wskazać numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), lub numer identyfikacji podatkowej 
(NIP) lub numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) zobowiązanego, jeżeli 
taki numer posiada;  w przypadku braku nr Pesel należy wskazać datę urodzenia. 
(4) Adresy lokali użytkowych stanowiące część niezamieszkałą nieruchomości wielorodzinnej – zostały ujęte w załączniku nr ….. 
do uchwały Nr ……/……./……….. Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia …………………………. r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z …………. r. poz. …………) 
(5). Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalona uchwałą Nr ……/……/……….. Rady Miejskiej 
w Stargardzie z dnia …………............ r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z ……………. r. poz…………….).          
(6) Deklarując ilość pojemników/worków oraz częstotliwość odbioru należy uwzględnić przepisy uchwały Nr …../……./……… Rady 
Miejskiej w Stargardzie z dnia           ……………….. r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miasta Stargard (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z ………. r. poz. ………………) oraz uchwały Nr …../……./……… Rady Miejskiej w 
Stargardzie z dnia ……………………… r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z ……… r. poz. …………..).   
(7) Podpisy w tej części składa osoba, której dane widnieją w części A2. W przypadku Wspólnoty Mieszkaniowej podpisy składa organ 
uprawniony do reprezentacji zgodnie z odrębnymi przepisami, a w przypadku jego braku właściciele nieruchomości. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 6031


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1 Załacznik nr 1
	Zalacznik 2 Załacznik nr 2

		2021-12-27T13:38:12+0000
	Polska
	Piotr Zieliński; Dyrektor Wydziału Prawnego ZUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




