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                                                                                                                                           Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/325/2013 

                                                   Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim 
               z dnia 26 marca 2013 r. 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
* dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną    ** dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą prawną     

 

 
 

 
 

DEKLARACJA  
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami 
jednorodzinnymi oraz indywidualnie przez właścicieli lokali mieszkalnych (zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 

1.  Numer PESEL* / Identyfikator podatkowy NIP** 

           
 

2. Numer dokumentu 

      
 

Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951, z 2013 poz. 21, 
poz. 228), zwana dalej „ustawą”. 

Składający: Formularz przeznaczony dla: 

 właścicieli nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy 
Miasta Stargard Szczeciński (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); 

 właścicieli lokali na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną 
własność lokali - jeżeli na nieruchomościach tych nie został wybrany zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.); dotyczy 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasta Stargard Szczeciński. 

Termin 
składania: 

Pierwszy termin: do dnia 6 czerwca 2013 r. (niepotrzebne skreślić)   
W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca. (niepotrzebne skreślić)  

 

W ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji. (niepotrzebne skreślić)
 

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 

3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 
Dyrektor Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim, ul. Pierwszej Brygady 35 

 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
          pierwsza deklaracja

1
                                                   zmiana deklaracji

2  
(data zaistnienia zmiany ..............................................) 

 
Przyczyna z powodu, której składana jest kolejna deklaracja ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE  

C.1. Właściciel nieruchomości zobowiązany do złożenia deklaracji  
 

5. Nazwisko* /  Nazwa pełna** 6. Pierwsze imię* / REGON** 

7. Nr telefonu 

 
8. Adres  e - mail 

 

C.2. Adres  zamieszkania* / adres siedziby**. 
 

9.  Kraj 

 
10. Województwo 11. Powiat 

12. Gmina 
 

13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu 

16. Miejscowość 

 
17. Kod pocztowy 

 
18. Poczta 

 
 

C.3. Dane nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
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19.  Kraj 

POLSKA 
 

20. Województwo 

ZACHODNIOPOMORSKIE 
21. Powiat 

STARGARDZKI 

22. Gmina 

STARGARD SZCZECIŃSKI 
 

23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu 

26. Miejscowość 

STARGARD SZCZECIŃSKI 
27. Numer Księgi Wieczystej 
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C.4 . Rodzaj zabudowy nieruchomości, o której mowa w części C.3. – zaznaczyć właściwą pozycję 
 

28.  
                   zabudowa jednorodzinna 

29.  
                   zabudowa wielorodzinna do 4  lokali mieszkalnych lub 
                   do pierwszego piętra 
 

 

 

D. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części  C.3. niniejszej deklaracji odpady będą 
gromadzone w sposób selektywny (zaznaczyć poz. 30 albo poz. 31). 

Dla zabudowy jednorodzinnej i zabudowy wielorodzinnej do 4 lokali mieszkalnych lub do pierwszego piętra 
przewiduje się zbieranie selektywne odpadów w systemie workowym.
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 30.     

          
              TAK 

(zbiórka 
selektywna) 

31. 

 
              NIE 

(brak 
segregacji) 

 

E. Oświadczam, że odpady ulegające biodegradacji pochodzące z nieruchomości oznaczonej w części 
C.3. niniejszej deklaracji będą wykorzystywane na własne potrzeby poprzez kompostowanie 
w kompostowniku na terenie nieruchomości, na której powstają. 

 

 32.     

          
              TAK 

(własny 
komposto-

wnik) 

33. 

 
              NIE 

(odpady 
przekazane 
operatorowi) 

F. USTALENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

F.1. Oświadczam, że powierzchnia lokalu mieszkalnego na nieruchomości wskazanej w części C.3. 
niniejszej deklaracji wynosi:
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(należy podać ilość metrów kwadratowych powierzchni z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).  

34.  

 
                         ,       m2 

 

F.2. Skorygowana powierzchnia lokalu mieszkalnego z poz. 34, wynosi:  

Jeżeli w części C.4. deklaracji zaznaczono: 

 poz. 28 (zabudowa jednorodzinna) – należy wpisać powierzchnię wykazaną w poz. 34, a w przypadku, gdy 
powierzchnia lokalu mieszkalnego jest większa niż 150 m

2
, należy wpisać 150,00, 

 poz. 29 (zabudowa wielorodzinna) – należy wpisać powierzchnię wykazaną w poz. 34, a w przypadku, gdy 
powierzchnia lokalu mieszkalnego jest większa niż 100 m

2
, należy wpisać 100,00. 

35.  

 
                         ,       m2 

 

F.3. Skorygowana powierzchnia lokalu mieszkalnego z poz. 35, wynosi:  
Jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje: 

 3 i więcej osób – należy wpisać powierzchnię wykazaną w poz. 35,  

 2 osoby – w przypadku zaznaczenia poz. 28 (zabudowa jednorodzinna) należy wpisać 120,00 

 2 osoby – w przypadku zaznaczenia poz. 29 (zabudowa wielorodzinna) należy wpisać 80,00 

 1 osoba – w przypadku zaznaczenia poz. 28 (zabudowa jednorodzinna) należy wpisać 60,00 

 1 osoba – w przypadku zaznaczenia poz. 29 (zabudowa wielorodzinna) należy wpisać 40,00. 

36.  

 

 
                         ,       m2 

F.4. Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalona uchwałą 

Nr XXIV/270/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej 

opłaty (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r.  poz. 370 z późn. zm.).
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Jeżeli w części D. zaznaczono poz. 30 (selektywna zbiórka), należy zaznaczyć poz. 37. W przypadku 
zaznaczenia poz. 31 (brak segregacji), należy zaznaczyć poz. 38.                                                                                                    

37. 
 
        0,50 zł   

(zbiórka 
selektywna) 

38. 
 
        0,60 zł   

(brak 
segregacji) 

 

F.5. Ustalenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
W celu ustalenia wysokości opłaty, należy przemnożyć powierzchnię wskazaną w poz. 36 i odpowiednio:  

 stawkę z poz. 37 (jeżeli zadeklarowano selektywną zbiórkę), 

 stawkę z poz. 38 (jeżeli zadeklarowano brak segregacji). 

Kwotę opłaty w poz. 39 należy zaokrąglić zgodnie z art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 749 ze zm.), tj. końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr należy pominąć, a końcówki kwot wynoszące 50 
i więcej groszy należy podwyższyć do pełnych złotych. 
 

Obliczoną w deklaracji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacić bez 
wezwania, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
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Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacić w terminie do 15 sierpnia 2013 r. 
na rachunek Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim –  Bank Pekao SA 17 1240 3927 1111 
0010 4780 3377. 

39. 

 
 

 
 
 

       zł 

 

G.  UWAGA! POLE MOŻNA WYPEŁNIĆ TYLKO W PRZYPADKU, GDY UMOWA NIE ZOSTAŁA JUŻ 
WCZEŚNIEJ ROZWIĄZANA. 

Upoważniam Dyrektora Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim do wypowiedzenia 
w moim imieniu umowy na odbieranie odpadów komunalnych – w zakresie dotyczącym nieruchomości, 
na której zamieszkują mieszkańcy.
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40. 
 
           TAK                   NIE 

H. POJEMNIKI LUB WORKI SŁUŻĄCE DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

1. Na nieruchomość wskazaną w części C.3. operator dostarczy za potwierdzeniem przez właściciela nieruchomości (w ramach opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi): 

 pojemniki do zbierania odpadów niesegregowanych w ilości i rodzaju, jaki dla danej nieruchomości przewidywała dotychczasowa 
umowa na odbieranie odpadów komunalnych, a w przypadku braku takiej umowy – według zasad określonych w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Stargard Szczeciński, uchwalonym uchwałą Nr XXIV/268/2012 Rady 

 

  

  

  

 



3 
 

 

Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 18 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 548),
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 worki do selektywnego zbierania odpadów w ilości i rodzaju, jaki dla danej nieruchomości przewiduje Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Stargard Szczeciński. 

2. Od właścicieli nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej i zabudowie wielorodzinnej do 4 lokali mieszkalnych lub do pierwszego 
piętra – odpady komunalne zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są jeden raz w tygodniu, przy czym odbieranie 
następuje w ten sam dzień tygodnia, zgodnie z harmonogramem określonym dla danego rejonu miasta. 

3. Sposób odbioru wszystkich rodzajów odpadów komunalnych z nieruchomości oraz zasady dostarczania odpadów przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych do punktów selektywnego zbierania odpadów określa uchwała Nr XXIV/272/2012 Rady Miejskiej 
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu 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. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 371 
z późn.zm.). 

4. Zmianę ilości, rodzaju, lokalizacji itp. pojemników lub worków do gromadzenia odpadów należy uzgadniać bezpośrednio z operatorem 
odbierającym odpady z nieruchomości lub z Zarządem Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim.
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I. ZAŁĄCZNIKI: (należy znaczyć właściwy kwadrat)  

 pełnomocnictwo, w przypadku reprezentowania właściciela przez pełnomocnika;
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 kopia umowy na odbieranie odpadów komunalnych – tylko do pierwszej deklaracji;  

 inne (wpisać, jakie): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 

Pouczony /a o odpowiedzialności karnej skarbowej z art. 56 § 1 kodeksu karnego skarbowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765) - podatnik, który 
składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę 
albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 72 
stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.  

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 
 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………….……….. 
                                  (Miejscowość, data) 

 
 
 
 
 
 
………………………….…………………………………………………………..… 

(Czytelny podpis składającego z podaniem imienia i nazwiska, pieczęć osoby prawnej) 
 

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 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) w razie 

niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach, co do danych zawartych 
w deklaracji, Dyrektor Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów 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. 

 
OBJAŚNIENIA: 
1 W załączeniu do pierwszej deklaracji należy dołączyć dotychczasową umowę na odbiór odpadów komunalnych.  
2 Obowiązek złożenia deklaracji do Dyrektora Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku zmiany 
danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

3 Dla każdego budynku lub lokalu mieszkalnego należy złożyć odrębną deklarację. 
4 Segregacja odpadów komunalnych w systemie workowym „u źródła’’ odbywać się będzie z wykorzystaniem 2 sztuk worków, kolor żółty 

o pojemności 120 dm
3
 - przeznaczony na: tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe, papier i tekturę oraz kolor zielony lub biały 

o pojemności 80 dm
3
 – na szkło. Dodatkowo odpady zielone będą odbierane (sezonowo) w workach, w kolorze brązowym lub innym, o minimalnej 

pojemności 80dm
3
.  

5 Przez powierzchnię lokalu mieszkalnego dla potrzeb ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami należy rozumieć powierzchnię wszystkich 
pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności: pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych 
pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. Za powierzchnię 
lokalu mieszkalnego nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek 
przeznaczonych do przechowywania opału oraz garaży. 
Do obliczenia powierzchni uwzględnia się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach. Powierzchnię 
pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku 
w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.  

6 W przypadku zadeklarowania braku segregacji, należy wybrać stawkę podstawową w wysokości 0,60 zł, a przy wyborze selektywnej zbiórki stawkę 
obniżoną w wysokości 0,50 zł.  

7 Opłatę należy wnosić w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca. 
8 Pojemnik na odpady zmieszane stanowi obowiązkowe wyposażenie nieruchomości.  
9 Właściciel nieruchomości, uzgadniając wyposażenie nieruchomości w pojemniki uwzględnia indywidualne potrzeby użytkowników oraz: 
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 średnią tygodniową ilość odpadów komunalnych zmieszanych wytwarzaną w gospodarstwie domowym, przy założeniu, że średnia tygodniowa 
ilość odpadów zmieszanych przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 29 dm

3 
przy prowadzeniu selektywnej zbiórki „u źródła” oraz 58 dm

3 

przy braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;  

 liczbę osób korzystających z tych pojemników;  

 częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości według harmonogramu ustalonego dla danego rejonu miasta, zapewniającą nieprzepełnianie 
się pojemników – odpady zmieszane (nie rzadziej niż 1 raz na tydzień), odpady selektywnie zbierane (nie rzadziej niż raz na miesiąc), odpady 
zielone (sezonowo - nie rzadziej niż 1 raz na tydzień). 

10 Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający podstawę umocowania. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego 
pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną 
opłatą skarbową (17,00 zł). 

 
ADNOTACJE ORGANU: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


