
 
UCHWAŁA NR XII/121/2015 

RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM 

z dnia 27 października 2015 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r., poz. 87 i 122) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Na terenie Gminy Miasta Stargard Szczeciński określa się: 

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy, oznaczony symbolem 

G-M_STA-J stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 

2) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy, oznaczony symbolem 

G-M_STA-W stanowiący załącznik nr 2 do uchwały; 

3) wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oznaczony 

symbolem G-M_STA-1, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały; 

4) wzór oświadczenia o danych pozwalających naliczyć opłatę w poszczególnych lokalach budynku wieloro-

dzinnego stanowiący załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 2. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika; 

2) kopia umowy lub zgody oraz plan sytuacyjny lub mapa z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników - 

w przypadku, kiedy odpady gromadzone będą na nieruchomości innej niż nieruchomość, na której powstają; 

3) w przypadku zawarcia umowy o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-

ku w gminach określającej właściciela nieruchomości zobowiązanego do realizacji postanowień ustawy - 

umowa lub jej odpis. 

§ 3. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 

obowiązani są złożyć w siedzibie Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim, w terminie: 

1) 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały; 

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

3) 14 dni od daty zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

2. Określa się warunki oraz tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

w szczególności: 

1) format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi z wykorzystaniem elektro-

nicznej platformy usług administracji publicznej - ePUAP; 
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2) deklaracje przesyła się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej 

platformy usług administracji publicznej - ePUAP; 

3) deklaracje powinny być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym 

podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

§ 4. 1. Traci moc uchwała Nr XXIV/271/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 18 grud-

nia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zmieniona uchwałą 

Nr XXVII/325/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Za-

chodniopomorskiego z 2013 r., poz. 746, poz. 1684), z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uchwała o której mowa w ust. 1 ma zastosowanie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

które powstały przed dniem 1 stycznia 2016 roku. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

Agnieszka Ignasiak 
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DRUK G-M_STA _J          Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/121/2015 

Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim 
    z dnia 27 października 2015 r.

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

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
składana przez właścicieli nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, na których zamieszkują mieszkaocy 

(zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 

Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), zwana dalej 
„ustawą”. 

Składający: 

1. Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, na których zamieszkują mieszkaocy, 
położonych na terenie Gminy Miasta ……………………………….. (właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach to także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością); 
2. Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji dotyczy kilku podmiotów wskazanych w pkt 1, obowiązany do ich wykonania jest podmiot
lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa pkt 1, mogą w drodze umowy 
zawartej w formie pisemnej, wskazad podmiot obowiązany do złożenia deklaracji. 

Termin 
składania: 

W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkaoca lub w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych 
określonych w deklaracji. 

…………………. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI. NAZWA I ADRES SIEDZIBY ORGANU 

Dyrektor Zarządu Usług Komunalnych  …………………………………………….. 
……………………………………………. 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
3. Cel złożenia deklaracji (należy zaznaczyd tylko jedno pole)

pierwsza deklaracja (1) 

 zmiana deklaracji (1)  korekta deklaracji (2)

Data od której obowiązuje deklaracja: 

d d - m m - r r r r Przyczyna złożenia deklaracji    …………………………………………………………… 
…………… 

……………….…. 

…. 

C. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI. W przypadku gdy współwłaścicieli 

nieruchomości jest więcej niż jeden - pozostałe osoby wypełniające deklarację składają załącznik - druk GM-STA-1 
……. 

4. Rodzaj zobowiązanego

OSOBA FIZYCZNA (3) PODMIOT NIEBĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ (4) 

…… 

C.1. Dane właściciela nieruchomości zobowiązanego do złożenia deklaracji 
5. Nazwisko (3) / Pełna nazwa (4) 6. Pierwsze imię (3) / REGON (4)

7. Numer PESEL (3) / NIP (4) 8. Data urodzenia (3)

d d - m m - r r r r 

9. Imię ojca (3) 10. Imię matki (3)

11. Nr telefonu 12. Adres e-mail

C.2. Adres zamieszkania (3) / siedziby (4)  
13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat

16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu

20. Miejscowośd 21. Kod pocztowy 22. Poczta
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C.3. Adres do korespondencji – wypełnid tylko w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby właściciela
23.  

,………… 

…… 

D. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

D.1. Rodzaj zabudowy – należy wstawid znak X tylko w jednym polu 24 albo 25 
(5) 

24.  

ZAMIESZKAŁA 
……………… 

25.  

W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA (6) 
……………… 

D.2. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja
26. Kraj

POLSKA 

27. Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE 

28. Powiat

STARGARDZKI 
29. Gmina

……………………………………

30. Ulica 31. Numer domu 32. Numer lokalu

33. Miejscowośd

…………………………………….. 

34. Kod pocztowy

…………………………… 

35. Numer księgi wieczystej / obręb i nr działki ewidencyjnej jeśli nie jest znany nr księgi wieczystej

… 
……. 

E. USTALENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (7) 

E.1. Oświadczam, że odpady na nieruchomości zbierane są i przygotowywane do odbioru w sposób: 
(należy wstawid znak X wyłącznie w jednym polu 36 albo 37): 
36. 

 selektywny (8) 

37. 

 nieselektywny (8) 

E.2. USTALENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

E.2.1. Naliczenie opłaty dla budynku wskazanego w części D

Rodzaj gospodarstwa domowego(9) 
Liczba 

gospodarstw 
domowych w 
budynku (10) 

Stawka opłaty Opłata 
(iloczyn kol. 2 i odpowiednio: 

kol. 3 lub kol. 4) 
przy selektywnej 
zbiórce odpadów 
(jeżeli zaznaczono  

poz. 36) 

przy braku 
segregacji odpadów 
(jeżeli zaznaczono  

poz. 37) 

1 2 3 4 5 

Gospodarstwa jednoosobowe 38. 

,      zł   ,      zł 

39. 

  ,      zł 

Gospodarstwa dwuosobowe 40. 

 ,      zł  ,      zł 

41. 

  ,      zł 

Gospodarstwa trzyosobowe 
i większe 

42. 

 ,      zł  ,      zł 

43. 

  ,      zł 

E.2.2. Wysokośd miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

(w poz.44 należy wpisad sumę opłat obliczonych w części E.2.1., tj. poz. 39, 41, 43) 

44. 

  ,      zł 

Oświadczam, że wskazaną w części E.2.2 w poz. 44 opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na 

nieruchomości, której dotyczy deklaracja będę wpłacał bez wezwania w terminie do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni na 

rachunek bankowy wskazany przez Zarząd Usług Komunalnych ……………………………………………………… lub w kasie ZUK. 

F. ZAŁĄCZNIKI 
… 

załącznik – druk G-M_STA-1 – ilośd załączników ……… 

pełnomocnictwo, w przypadku reprezentowania właściciela przez pełnomocnika 

inne, jakie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
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lokalizacji pojemników do zbierania odpadów selektywnych oraz niesegregowanych, inne): 

…

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
POUCZENIE: 
1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r., Nr 229,
poz. 1954 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
2. Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z
ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
3. Zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Dyrektor 
Zarządu Usług Komunalnych ……………………………………….. określa, w drodze decyzji, wysokośd opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – 
uzasadnione szacunki, w tym przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkaocy, średnią ilośd odpadów 
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
4. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z 
zaległymi odsetkami. 
5. W przypadku zaznaczenia pola 36 w części E właściciel nieruchomości deklaruje selektywne zbieranie odpadów komunalnych
na nieruchomości wskazanej w części D. 
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z 
rzeczywistością. 
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 
Czytelny/e podpis/y właściciel/i 

(11)
 

d d - m m - r r r r 

………………………………………………………………….   …………………………………………………………………………………………………….. 
           (Miejscowośd, data)   (Czytelny podpis) 
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I.  Adnotacje urzędowe 

…. 

J. OBJAŚNIENIA: 
(1) Obowiązek złożenia deklaracji do Dyrektora Zarządu Usług Komunalnych …………………………………………………. o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkaoca lub w przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
(2)

W przypadku składania korekty deklaracji istnieje obowiązek uzasadnienia składania korekty w „Uwagach wnoszącego 

deklarację” oraz wskazanie deklaracji do której odnosi się korekta. W polu poniżej należy podad zwięzłe podanie przyczyny 
złożenia nowej deklaracji (np. zwolnienie lokalu mieszkalnego, itp.). 
(3) Dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną.   
(4) Dotyczy właściciela nieruchomości niebędącego osobą fizyczną. 
 (5) Obejmuje: zabudowę jednorodzinną, oraz jednorodzinną w  zabudowie bliźniaczej i szeregowej. Nie obejmuje pojedynczych 

lokali mieszkalnych w budynkach użyteczności publicznej.  
(6) 

Dotyczy przypadku, w którym wyodrębniono lokal na prowadzoną działalnośd. 
(7)

 Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalona uchwałą Nr ………………………  Rady Miejskiej 
w Stargardzie Szczecioskim z dnia ……………………… w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z ……r. 
………………………………….). 
(8)

 W celu zadeklarowania selektywnej zbiórki lub braku segregacji odpadów komunalnych należy zaznaczyd właściwe pole w 
rubryce 36 lub 37. Sposób zbierania odpadów wpływa na wysokośd opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
(9)

 Przez gospodarstwo domowe – rozumie się osobę samodzielnie zajmującą nieruchomośd zamieszkałą lub małżonków i inne 

osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Jedno gospodarstwo domowe nie może obejmowad więcej niż jeden lokal 
mieszkalny. 
(10) 

W sytuacji gdy na nieruchomości jest więcej niż jedno gospodarstwo domowe, wówczas wysokośd stawki za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi sumę stawek właściwych dla poszczególnych gospodarstw domowych na nieruchomości. W tym 
celu należy w pierwszej kolejności ustalid ilośd gospodarstw domowych na nieruchomości, ustalid liczebnośd każdego z nich i na 
tej podstawie przyporządkowad właściwą stawkę dla każdego gospodarstwa domowego. Następnie należy zsumowad wszystkie 
stawki. W ten sposób wyliczona kwota stanowi wysokośd opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  (11) Podpisy w tej części składa osoba, której dane widnieją w części C1., a także wszystkie osoby, które zostały wskazane 

w załączniku G-M_STA_1 
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DRUK G-M_STA _W          Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/121/2015 

Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim 
  z dnia 27 października 2015 r. 

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

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

składana przez właścicieli nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej, na których zamieszkują mieszkaocy 
(zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 

Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), zwana dalej 
„ustawą”. 

Składający: 

1. Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej, na których zamieszkują mieszkaocy,
położonych na terenie Gminy Miasta ……………………………….. (właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach to także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością); 
2. Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji dotyczy kilku podmiotów wskazanych w pkt 1, obowiązany do ich wykonania jest podmiot 
lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa pkt 1, mogą w drodze umowy 
zawartej w formie pisemnej, wskazad podmiot obowiązany do złożenia deklaracji. 
3. Jeżeli nieruchomośd jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własnośd lokalu, obowiązki 
właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. 

Termin 
składania: 

W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkaoca lub w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych 
określonych w deklaracji. 

…………………. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI. NAZWA I ADRES SIEDZIBY ORGANU 

Dyrektor Zarządu Usług Komunalnych …………………………………………….. 
……………………………………………. 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
3. Cel złożenia deklaracji (należy zaznaczyd tylko jedno pole)

pierwsza deklaracja (1) 

 zmiana deklaracji (1)  korekta deklaracji (2)

Data od której obowiązuje deklaracja: 

d d - m m - r r r r Przyczyna złożenia deklaracji    …………………………………………………………… 
…………… 

……………….…. 

…. 

C. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI. W przypadku gdy współwłaścicieli 

nieruchomości jest więcej niż jeden - pozostałe osoby wypełniające deklarację składają załącznik - druk GM-STA-1 
……. 

4. Rodzaj zobowiązanego

OSOBA FIZYCZNA (3) PODMIOT NIEBĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ (4) 

…… 

C.1. Dane właściciela nieruchomości zobowiązanego do złożenia deklaracji 
5. Nazwisko (3) / Pełna nazwa (4) 6. Pierwsze imię (3) / REGON (4)

7. Numer PESEL (3) / NIP (4) 8. Data urodzenia (3)

d d - m m - r r r r 

9. Imię ojca (3) 10. Imię matki (3)

11. Nr telefonu 12. Adres e-mail

C.2. Adres zamieszkania (3) / siedziby (4)  
13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat

16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu

20. Miejscowośd 21. Kod pocztowy 22. Poczta

23. Adres do korespondencji – jeśli jest inny niż adres zamieszkania / siedziby właściciela nieruchomości
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……

D. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

D.1. Rodzaj zabudowy – należy wstawid znak X tylko w jednym polu 24 albo 25 
(5) 

24.  

ZAMIESZKAŁA 
……….. 

25.  

W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA (6) 
……….. 

D.2. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja
26. Kraj

POLSKA 

27. Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE 

28. Powiat

STARGARDZKI 
29. Gmina

…………………………………… 

30. Ulica 31. Nr domu 32. Nr lokalu (7)

33. Miejscowośd

……………………………………

34. Kod pocztowy

………………………… 

35. Numer księgi wieczystej / obręb i nr działki ewidencyjnej jeśli nie jest znany nr księgi wieczystej

… 

……. 

E. USTALENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (8) 

E.1. Oświadczam, że odpady na nieruchomości zbierane są i przygotowywane do odbioru w sposób 
(należy wstawid znak X wyłącznie w jednym polu 36 albo 37): 
36. 

 selektywny (9) 

37. 

  nieselektywny (9) 

E.2. Ustalenie liczby lokali zamieszkałych w budynku (10) 38. 

…………………….. 

E.3. USTALENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

E.3.1. Naliczenie opłaty dla budynku wskazanego w części D

Rodzaj gospodarstwa domowego(11) 
Liczba 

gospodarstw 
domowych w 

budynku 

Stawka opłaty Opłata 
(iloczyn kol. 2 i odpowiednio: 

kol. 3 lub kol. 4) 
przy selektywnej 
zbiórce odpadów 
(jeżeli zaznaczono  

poz. 36) 

przy braku 
segregacji odpadów 
(jeżeli zaznaczono  

poz. 37) 

1 2 3 4 5 

Gospodarstwa jednoosobowe 39. 

 ,     zł  ,     zł 

40. 

  ,      zł 

Gospodarstwa dwuosobowe 41. 

 ,     zł  ,     zł 

42. 

  ,      zł 

Gospodarstwa trzyosobowe 
i większe 

43. 

 ,     zł  ,     zł 

44. 

  ,      zł 

E.3.2. Wysokośd miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 
(w poz.45  należy wpisad sumę opłat obliczonych w części E.3.1., tj. poz. 40, 42, 44) 

45. 

,       zł
Oświadczam, że wskazaną w części E.3.2. w poz. 45 opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi 

na nieruchomości, której dotyczy deklaracja będę wpłacał bez wezwania w terminie do 15 dnia miesiąca za miesiąc 

poprzedni na rachunek bankowy wskazany przez Zarząd Usług Komunalnych ……………………………………………………… lub w 

kasie ZUK. 

F. ZAŁĄCZNIKI 
… 

załącznik – druk G-M_STA-1 – ilośd załączników ……… 

Załącznik nr 4 do uchwały Nr ….. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecioskim z dnia ……… - ilośd załączników …….. 

pełnomocnictwo, w przypadku reprezentowania właściciela przez pełnomocnika 
. 

inne, jakie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
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G.  UWAGI WNOSZĄCEGO DEKLARACJĘ (np. uzasadnienie składania korekty deklaracji, szczegółowe określenie 
lokalizacji pojemników do zbierania odpadów selektywnych oraz niesegregowanych, inne): 

…

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
POUCZENIE: 
1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r., Nr 229,
poz. 1954 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
2. Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych
z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
3. Zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Dyrektor 
Zarządu Usług Komunalnych ……………………………………….. określa, w drodze decyzji, wysokośd opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – 
uzasadnione szacunki, w tym przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkaocy, średnią ilośd odpadów 
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
4. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz 
z zaległymi odsetkami. 
5. W przypadku zaznaczenia pola 36 w części E właściciel nieruchomości deklaruje selektywne zbieranie odpadów komunalnych
na nieruchomości wskazanej w części D. 
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych 
z rzeczywistością. 
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 
Czytelny/e podpis/y właściciel/i 

(12)
 

d d - m m - r r r r 

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

I.  Adnotacje urzędowe 

…. 

J. OBJAŚNIENIA: 
(1) Obowiązek złożenia deklaracji do Dyrektora Zarządu Usług Komunalnych …………………………………………………. o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkaoca lub w przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
(2)

W przypadku składania korekty deklaracji istnieje  obowiązek uzasadnienia składania korekty w „Uwagach wnoszącego 

deklarację” oraz wskazanie deklaracji do której odnosi się korekta. W polu poniżej należy podad zwięzłe podanie przyczyny 
złożenia nowej deklaracji (np. zwolnienie lokalu mieszkalnego itp.). 
(3) Dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną.     
(4) Dotyczy właściciela nieruchomości niebędącego osobą fizyczną.    . 
 (5) Obejmuje: budynki mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej z przeznaczeniem wyłącznie na cele mieszkaniowe, lub mieszane, 

tj. takie które w części przeznaczone są na cele mieszkaniowe i posiadają lokale wyodrębnione na prowadzenie działalności. 
oraz inny rodzaj zabudowy np. takie które ze względu na swój charakter nie mogą zostad zakwalifikowane jako zabudowa 
jednorodzinna, w których wyodrębniono co najmniej 1 lokal mieszkalny, np. mieszkania socjalne w budynkach użyteczności 
publicznej np. w szkołach. 
(6)

 Dotyczy przypadku, w którym wyodrębniono lokal na prowadzoną działalnośd. 
(7)

 Nr lokalu uzupełnia się wyłącznie w przypadku nieruchomości posiadających taki nr, np. deklaracja składana na lokal mieszkalny 
w budynku użyteczności publicznej. W przypadku budynków wielolokalowych pole to pozostaje puste. 
(8)

 Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalona uchwałą Nr ………………………  Rady Miejskiej 
w Stargardzie Szczecioskim z dnia ……………………… w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z ……r. 
………………………………….).
(9)

W celu zadeklarowania selektywnej zbiórki lub braku segregacji odpadów komunalnych należy zaznaczyd właściwe pole 

w rubryce 36 lub 37. Sposób zbierania odpadów wpływa na wysokośd opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 (10)

Należy dołączyd dokumenty: wykaz poszczególnych lokali mieszkalnych z uwzględnieniem ilości gospodarstw domowych 
z określeniem ilości zamieszkujących je osób, w szczególności lokale mieszkalne zamieszkałe przez 1 osobę, dwie osoby i lokale 
niezamieszkałe – załącznik nr 4 do uchwały Nr …. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecioskim z dnia…… 
(11)

 Przez gospodarstwo domowe – rozumie się osobę samodzielnie zajmującą nieruchomośd zamieszkałą lub małżonków i inne 

osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Jedno gospodarstwo domowe nie może obejmowad więcej niż jeden lokal 
mieszkalny. 
 (12)

Podpisy w tej części składa osoba, której dane widnieją w części C1., a także wszystkie osoby, które zostały wskazane 

w załączniku G-M_STA_1 
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DRUK G-M_STA-1 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/121/2015 

Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim 
 z dnia 27 października 2015 r.

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

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkaocy 

Druk GM-STA-1 wypełnia się oddzielnie dla każdego współwłaściciela       
Załącznik stanowi częśd 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

………………………………….. 

7. Miejscowośd

…………………………………….. 

8. Kod pocztowy

73-110 

9. Ulica 10. Nr domu 11. Nr lokalu

… 

A.2. Dane identyfikacyjne pierwszego właściciela ( wpisanego w druku G-M_STA-J lub G-M_STA-W) 
12. Nr PESEL(1) / NIP (2) 13. Nazwisko (1) / Pełna nazwa(2) 14. Pierwsze imię(1) /  REGON(2)

………. 

….. 

… 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE KOLEJNYCH WŁAŚCICIELI (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 
B.1. Oznaczenie podmiotu 

……. 

OSOBA FIZYCZNA (1) PODMIOT NIEBĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ(2) 

…… 

B.2. Dane osobowe i adres zamieszkania 
15. Nazwisko (1) / Pełna nazwa(2) 16. Pierwsze imię(1) /  REGON(2)

17. Numer PESEL (1) / NIP (2)

… 

18. Data urodzenia (1)

d d - m m - r r r r 
… 

19. Imię ojca (1) 20. Imię matki (1)

21. Kraj 22. Województwo 23. Powiat

24. Gmina 25. Ulica 26. Nr domu 27. Nr lokalu

28. Miejscowośd 29. Kod pocztowy 30. Poczta

31. Nr telefonu 32. Adres e-mail 

… 

B.3. Dane współmałżonka 
33. Nazwisko (1) / Pełna nazwa(2) 34. Pierwsze imię(1) /  REGON(2)

35. Numer PESEL (1) / NIP (2)

… 

36. Data urodzenia (1)

d d - m m - r r r r 
… 

37. Imię ojca (1) 38. Imię matki (1)

39. Kraj 40. Województwo 41. Powiat
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42. Gmina 43. Ulica 44. Nr domu 45. Nr lokalu

47. Miejscowośd 48. Kod pocztowy 49. Poczta

50. Nr telefonu 51. Adres e-mail 

52. Czy współmałżonek jest współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości?

  TAK    NIE 

Wypełniony załącznik G-M_STA-1 jest integralną częścią deklaracji. Podpis pod załącznikiem nie jest  podpisem 
złożonym pod deklaracją, do której jest przypisany. Należy podpisać zarówno deklarację jak i załącznik. 

…………………………………………………………………….  
(data, miejscowośd) 

   (Czytelny podpis właściciela lub obydwojga małżonków) 

D. OBJAŚNIENIA: 
(1) Dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną.   
(2) Dotyczy właściciela nieruchomości niebędącego osobą fizyczną. 
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Załącznik nr 4 do uchwały Nr XII/121/2015 

Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim 

z dnia 27 października 2015 r. 

………………………………………………. 

(miejscowość, data) 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

(dane właściciela / Wspólnoty Mieszkaniowej) 

OŚWIADCZENIE 

Wskazane poniżej dane dotyczą nieruchomości zlokalizowanej przy 

ul. ……………………………….. w .…………………………………………. 

(miejscowość). 

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

części niezamieszkałą
1

Oświadczam, że w budynku wielolokalowym znajduje się …………… lokali mieszkalnych, 

w tym  …………. lokali jest zamieszkałych, a ……….. lokali mieszkalnych jest 

niezamieszkałych zgodnie z załączoną tabelą. 

Wykaz wszystkich lokali przeznaczonych i nieprzeznaczonych na cele mieszkaniowe: 

Lokal  

(nr lokalu mieszkalnego / lokal 

użytkowy) 

Liczba  osób zamieszkująca 

w danym lokalu 

mieszkalnym 

Liczba gospodarstw 

domowych w lokalu 

mieszkalnym 

UWAGI 

1 2 3 4 

1
 Niepotrzebne skreślić 
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