UCHWAŁA NR XXVIII/280/2012
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte
w tej deklaracji
Na podstawie art. 6n ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej oraz w części niezamieszkałej, zwanej dalej "deklaracją"
w brzmieniu jak w załączniku do uchwały.
§ 2. 1. Deklarację, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania
na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
3. Ustala się, iż pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie do 28
lutego 2013 r.
§ 3. Deklarację, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Drawsku
Pomorskim przy Park Chopina 2
§ 4. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:
1) kopia umowy lub umów z podmiotami odbierającymi odpady komunalne z nieruchomości, obowiązujących
w 2012 i 2013 roku;
2) oświadczenie właściciela nieruchomości zawierające listę osób zamieszkujących daną nieruchomość,
zgodnie z wzorem - załącznikiem do deklaracji;
3) dokument potwierdzający, iż osoba zameldowana nie jest mieszkańcem nieruchomości, której dotyczy
deklaracja (np. kopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożona
w innej gminie);
4) dowody opłat za dostawę wody oraz energii elektrycznej do nieruchomości, której dotyczy deklaracja, za
okres poprzedzających 12 miesięcy, przy czym obowiązek przechowywania tych dokumentów rozpoczyna
się od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
mgr Czesław Faliński
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Załącznik do uchwały nr XXVIII/280/2012
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 listopada 2012r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ i W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
Podstawa prawna

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

Zobowiązany do
złożenia deklaracji:

Deklarację zobowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości w części
niezamieszkałej położonej na terenie gminy Drawsko Pomorskie.
(za właściciela uważa się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością)

Organ właściwy do przyjęcia
deklaracji :

Burmistrz Drawska Pomorskiego

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Park Chopina 2 , 78-500 Drawsko Pom.

WYPEŁNIĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM
A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
(proszę zaznaczyć stawiając „X” w odpowiednim polu)

1. Złożenie pierwszej deklaracji
2. Zmiana danych zawartych w deklaracji
3. Złożenie kolejnej deklaracji
B. Składający deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem X)

1.Właściciel nieruchomości
2.Współwłaściciel nieruchomości
3.Użytkownik wieczysty nieruchomości
4. Jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie
5. Jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w użytkowaniu
6. Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie 
7. Osoba posiadająca nieruchomość w użytkowaniu
8.Inny podmiot władający nieruchomością


C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości
(proszę zaznaczyć, stawiając „X” w odpowiednim polu, miejsca w których dane należy wpisać, proszę wypełnić
dużymi, drukowanymi literami)

1. Osoba fizyczna
2. Osoba prawna
3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
C.1. Imię

C.2. Nazwisko

C.3. PESEL:
1
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C.4. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)

C.5. REGON:
C.6. NIP:
C.7. Nr telefonu
kontaktowego1:
C.8. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja
1. Gmina

2. Miejscowość
3.Kod pocztowy

-

4.Poczta

5.Ulica
6.Nr domu

7.Nr lokalu

C.9. Adres zamieszkania (lub siedziby składającego deklarację)
Adres zamieszkania składającego deklarację (lub adres siedziby składającego deklarację). Jeśli
adres jest taki sam jak adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja należy wpisać znak „X” i
1.
pominąć pozostałą część punktu C.9.



2.Gmina

3.Miejscowość
4.Kod pocztowy

-

5.Poczta

6.Ulica
7.Nr domu

8.Nr lokalu

2
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C.10. Adres do korespondencji
1.

Adres do korespondencji jest taki jak w punkcie C.8. (w takim wypadku należy zaznaczyć „X” i pominąć
pozostałą część punktu C.10.)

2.

Adres do korespondencji jest taki jak w punkcie C.9. (w takim wypadku należy zaznaczyć „X” i pominąć
pozostałą część punktu C.10.)

3.Gmina

4.Miejscowość

-

5.Kod pocztowy
6.Poczta

7.Ulica
8.Nr domu

9.Nr lokalu

1

- pole C.7. Nr. telefonu kontaktowego – jest polem nieobowiązkowym
D. Dane dotyczące zamieszkałej części nieruchomości wskazanej w części C.8.
(zaznaczyć znakiem „X” oraz – w przypadku więcej niż 6 osób – wpisać cyframi w kratkach)
D.1. Deklaruję następującą
ilość mieszkańców 2
nieruchomości, której
dotyczy deklaracja:

jedna

dwie

trzy

pięć

sześć

 Więcej niż

cztery



sześć ,tj.:

2

- mieszkańcem jest osoba fizyczna, której miejscem zamieszkania, jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza
czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem,
odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.
E.1. Dane dotyczące niezamieszkałej części nieruchomości wskazanej w części C.8.

Nieruchomość wskazana w części C.8. jest w całości zamieszkała (w takim wypadku należy zaznaczyć
„X” i pominąć pozostałą część punktu E)
E.2. Czy nieruchomość jest
tak
zabudowana?
E.3. Czy nieruchomość
związana jest z
tak
prowadzoną działalnością
gospodarczą?



nie



nie

 w części
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E.4. Rodzaj prowadzonej
działalności



5.biura i wolne
zawody




2.działalność
produkcyjna
6.gastronomia



3.handel detaliczny



4.handel hurtowy



7.hotel, pensjonat,
dom wczasowy,
agroturystyka itp.



8.budownictwo,
remonty

10. działalność
transport osób i
 11.
 12.inne
towarów
(wpisać poniżej)
 oświatowa
              
              
              


Inna, jaka ?

1.rolnictwo,
ogrodnictwo

9.świadczenia
zdrowotne

E.5. W przypadku hoteli,
domów wczasowych
lub innej działalności
związanej z
zakwaterowaniem
ludzi, proszę podać
liczbę miejsc
noclegowych

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

E.6. Ilość pracowników,
których miejscem pracy
jest nieruchomość
której dotyczy
deklaracja (o której
mowa w C.8.)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

   

 więcej, tj.:

 nie dotyczy



   

 więcej, tj.:

 nie dotyczy



E.7. Ilość pracowników,
których miejscem pracy
nie jest nieruchomość
której dotyczy
deklaracja (o której
mowa w C.8.)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

   

 więcej, tj.:

 nie dotyczy



E.8. Średni tygodniowy
czas pracy jednego
pracownika o którym
mowa w pkt. E.6.
E.9. Średni tygodniowy
czas pracy jednego
pracownika o którym
mowa w pkt. E.7.

 40 h/tydz.  inna, tj.:   

h/tydz.



 40 h/tydz.  inna, tj.:   

h/tydz.
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Dane dotyczące deklarowanych ilości pojemników z nieruchomości w części niezamieszkałej wskazanej w części
C.8. (dotyczy pojemników dla odpadów komunalnych3). Wypełnić jedną z poniższych części: E.10., E.11. lub E.12
3
- odpady komunalne powstające poza gospodarstwem domowym (na nieruchomości niezamieszkałej) np. w wyniku

listopad

grudzień
grudzień

październik

wrzesień

sierpień

lipiec

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

Część E.11. wypełnić w przypadku nieruchomości na której prowadzona jest działalność gospodarcza, w której ilość
odpadów komunalnych jest zróżnicowana w ciągu roku (zmienna w ciągu roku ilość pracowników, gości itd.)
E.11. w przypadku
działalności gospodarczej, w
której odpady komunalne
powstają sezonowo, np. w
Rodzaj
4
zależności od pory roku,
pojemnika
należy w kratkach wpisać
deklarowaną liczbę
pojemników danego rodzaju
dla każdego miesiąca, w
którym na nieruchomości
będą powstawać odpady
(należy wskazać minimum
1miesiąc w ciągu roku)

listopad

październik

wrzesień

sierpień

lipiec

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

działalności handlowo-usługowej, oświatowej czy kulturalnej, to odpady, które ze względu na swój charakter lub skład są
podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Odpadami komunalnymi powstającymi na
nieruchomościach niezamieszkałych nie są w szczególności odpady poprodukcyjne oraz wszystkie odpady niebezpieczne.
Wskazując pojemności pojemników dla zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, deklaruję jednocześnie
wyposażyć nieruchomość wskazaną w części C.8. w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zakresie
wskazanym w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drawsko Pomorskie.
Część E.10. wypełnić w przypadku nieruchomości nie związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, na której odpady
komunalne powstają sezonowo
E.10. Jeżeli na nieruchomości
odpady powstają sezonowo
(np. działki rekreacyjne,
Rodzaj
domki letniskowe) należy w
4
kratkach wpisać deklarowaną pojemnika
liczbę pojemników danego
rodzaju dla każdego miesiąca,
w którym na nieruchomości
będą powstawać odpady
(należy wskazać minimum 4
miesiące w ciągu roku)

Część E.12. wypełnić dla pozostałych nieruchomości niezamieszkałych (w przypadku niewypełnienia części E.10 i E.11)
E.12. Na terenie
Rodzaj
Ilość pojemników na odpady komunalne w których gromadzone będą odpady w
4
nieruchomości której
pojemnika
skali miesiąca
dotyczy deklaracja
1 szt./
2 szt./
3 szt./
szt./
 miesiąc  miesiąc  miesiąc  Więcej, tj.:
(wskazanej w części C.8.),
miesiąc
3
odpady komunalne w
1 szt./
2 szt./
3 szt./
szt./
 miesiąc  miesiąc  miesiąc  Więcej, tj.:
skali miesiąca gromadzone
miesiąc
będą w następujących
1 szt./
2 szt./
3 szt./
szt./
 miesiąc  miesiąc  miesiąc  Więcej, tj.:
pojemnikach (wpisać znak
miesiąc
„X” lub ilość pojemników
1 szt./
2 szt./
3 szt./
szt./
 miesiąc  miesiąc  miesiąc  Więcej, tj.:
danej wielkości)
miesiąc
1 szt./
2 szt./
3 szt./
szt./
 miesiąc  miesiąc  miesiąc  Więcej, tj.:
miesiąc
1 szt./
2 szt./
3 szt./
szt./
 miesiąc  miesiąc  miesiąc  Więcej, tj.:
miesiąc
4

- Należy wpisać pojemność pojemnika na odpady komunalne. Dopuszczalne pojemności pojemników to:
0,06 m3; 0,08 m3; 0,11m3; 0,12m3; 0,24m3;0,36 m3;1,0 m3; 1,1m3;1,5 m3; 3,0 m3; 5,0m3; 7,0m3
5
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F. Informacje dodatkowe – niewpływające na wysokość opłaty (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)
F.1. Czy na terenie
F.2. jeśli tak, jaka jest
 do 250 m2
 od 250 – do 500 m2
nieruchomości znajduje się  tak
powierzchnia tego
teren zielony (np. trawnik,
terenu
ogródek itd.)
 nie
 od 500 – do 1000 m2  powyżej 1000 m2
F.3. Czy odpady
pochodzenia roślinnego
powstające na terenie
nieruchomości są
kompostowane w
przydomowym
kompostowniku?
F.5. Sposób gromadzenia/
zagospodarowywania
ścieków bytowych na
terenie nieruchomości,
której dotyczy deklaracja

 tak

F.4. Jeśli tak, jaka jest
pojemność tego
kompostownika?

 nie

 do 0,25 m3

 od 0,25 – do 0,50 m3

 od 0,50 – do1,0 m3  powyżej 1,0 dm3



1.przyłącze do
kanalizacji sanitarnej



2.zbiornik bezodpływowy

pojemność zbiornika
3
bezodpływowego [m ]:



3.przydomowa
oczyszczalnia ścieków

przepustowość przydomowej
3
oczyszczalni ścieków [m /dobę]:

6
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G.1. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (lub osoby reprezentującej składającego deklarację)
Sposób obliczania stawki opłaty w danym miesiącu:
1.Stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od
mieszkańca, określona w uchwale
Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim

,

2.Zadeklarowana w niniejszej
deklaracji ilość mieszkańców

3.Opłata za zamieszkałą część
nieruchomości

X

zł

=

4.Stawka opłaty za pojemnik danej wielkości,
określona w uchwale Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim

5.Zadeklarowana ilość
pojemników danego rodzaju

,

zł

6.Opłata za niezamieszkałą część
nieruchomości

Rodzaj
pojemnika4

Wartość stawki
zł /
pojemnik
zł /
pojemnik
zł /
pojemnik
zł /
pojemnik
zł /
pojemnik
zł /
pojemnik

,
,
,
,
,
,

7.Opłata za zamieszkałą część
nieruchomości
,

=

X

zł

,

8.Opłata za niezamieszkałą
część nieruchomości

+

,

zł

9.Opłata do zapłaty
zł

=

,

zł

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata do zapłaty) obliczona i uiszczona zostaje samodzielnie
przez właściciela nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją oraz aktualną uchwałą Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualna uchwała Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim publikowana jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Drawsko Pomorskie pod adresem
www.drawsko.pl,
oraz
na
tablicach
ogłoszeń
Urzędu
Miejskiego
w
Drawsku
Pomorskim
przy
ul. Sikorskiego 41
4

- Należy wpisać pojemność pojemnika na odpady komunalne. Dopuszczalne pojemności pojemników to:
0,06 m3; 0,08 m3; 0,11m3; 0,12m3; 0,24m3;0,36 m3;1,0m3; 1,1m3;1,5 m3; 3,0 m3; 5,0m3; 7,0m3
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G.2.
Oświadczam, że na terenie nieruchomości której dotyczy niniejsza deklaracja, odpady komunalne będą zbierane w sposób
selektywny (odpady będą segregowane), zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Drawsko Pomorskie.
Jednocześnie jestem świadomy, że nieprowadzenie segregacji, bądź prowadzenie jej niezgodnie z zapisami regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Drawsko Pomorskie, skutkuje koniecznością uiszczenia wyższej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Oświadczam, że na żądanie Burmistrza Drawska Pomorskiego udostępnię następujące dokumenty potwierdzające dane zawarte w
deklaracji:
1) kopia umowy lub umów z podmiotami odbierającymi odpady komunalne z nieruchomości, obowiązujących w 2012
i 2013 roku;
2) oświadczenie właściciela nieruchomości zawierające listę osób zamieszkujących daną nieruchomość, zgodnie z wzorem załącznikiem do deklaracji;
3) dokument potwierdzający, iż osoba zameldowana nie jest mieszkańcem nieruchomości, której dotyczy deklaracja (np.
kopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożona w innej gminie);
4) dowody opłat za dostawę wody oraz energii elektrycznej do nieruchomości, której dotyczy deklaracja, za okres
poprzedzających 12 miesięcy.

Miejsce i data wypełniania deklaracji (wypełnić dużymi, drukowanymi literami)
1.

Miejscowość:

2.

-

Data:
(dzień)

(miesiąc)

(rok)

3.Czytelny podpis
G.3.
Pouczenie
1. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
2. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Drawska Pomorskiego określa, w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy zgodnie z aktualną uchwałą Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
dostępną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.drawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Drawsku Pomorskim.
4. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015).
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Załącznik do deklaracji
Oświadczenie właściciela nieruchomości zawierające listę osób zamieszkujących daną
nieruchomość
Lp.

1.Imię lub imiona:

2.Nazwisko:

3.PESEL:
4.Adres:

5.Data:
(dd.mm.rrrr)

Podpis mieszkańca (w przypadku osób poniżej 18 roku życia - podpis rodzica lub
opiekuna prawnego):
6.CZYTELNY PODPIS

Lp.

1.Imię lub imiona:

2.Nazwisko:

3.PESEL:
4.Adres:

5.Data:
(dd.mm.rrrr)

Podpis mieszkańca (w przypadku osób poniżej 18 roku życia - podpis rodzica lub
opiekuna prawnego):
6.CZYTELNY PODPIS
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U z as ad n i e n i e
W celu wywiązania się z nowych obowiązków, Rada Miejska zobowiązana jest przyjąć uchwałę
o ustaleniu wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na
terenie nieruchomości przed końcem 2012 r. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i częściowo
niezamieszkałych, zobowiązani będą ponosić na rzecz gminy, opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokrywać będzie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, które obejmują:
– koszty odbioru, zbierania i transportu odpadów komunalnych, a także ich prawidłowego przetworzenia
(poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w odpowiednich instalacjach),
– koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
– koszty obsługi administracyjnej systemu.
W nowym systemie opłata będzie naliczana na podstawie deklaracji składanej przez właściciela
nieruchomości. W deklaracji właściciel nieruchomości podaje swoje dane oraz dokładny adres
nieruchomości, z której mają zostać odebrane odpady komunalne. Deklaruje też wielkość, na podstawie
której obliczana jest wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wskazuje ilość
mieszkańców (wytwórców odpadów). Deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia ewentualnego
tytułu wykonawczego w przypadku nieuiszczania opłaty przez właściciela nieruchomości. Weryfikacja
prawidłowości danych zawartych w deklaracji będzie mogła być przeprowadzona w oparciu o wykaz
dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty, jak rachunki za wodę,
rachunki za energię elektryczną, kopię umowy za odbiór odpadów w „starym systemie” oraz dokument
potwierdzający, iż osoba zameldowana nie jest mieszkańcem nieruchomości, której dotyczy deklaracji (np.
kopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożona w innej gminie).
Niniejsza uchwała określa jeden z kluczowych elementów nowego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w gminie i jest niezbędna do jego wprowadzenia.
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