
 
UCHWAŁA NR XXV/155/2013 

RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE 

z dnia 26 lutego 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości. 

Na podstawie art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Maszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/145/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Termin złożenia pierwszej deklaracji ustala się na 30.04.2013 r.”; 

2) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Maszewa. 

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

twa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Adam Rojek 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 maja 2013 r.

Poz. 1857



Załącznik Nr 1 do  Uchwały Nr XXV/155/2013 
Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.02.2013 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

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

Zobowiązany do 
złożenia deklaracji: 

Deklarację zobowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości 
niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Maszewo. 

Miejsce składania 
deklaracji:  

Urząd Miejski w Maszewie, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo (osobiście lub pocztą). 

WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 
(proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu) 

□ Złożenie pierwszej deklaracji

□ Zmiana danych zawartych w deklaracji

B. Składający deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem X) 

□ Właściciel, posiadacz nieruchomości

□ Użytkownik wieczysty nieruchomości

□ Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca

□ Współwłaściciel, współposiadacz nieruchomości

□ Zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi,

w których ustanowiono  odrębną własność lokali - dot. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych)

C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości 

(proszę zaznaczyć, stawiając znak „X” w odpowiednim polu, miejsca w których dane należy wpisać, proszę wypełnić dużymi, 
drukowanymi literami) 

□ Osoba fizyczna

□ Osoba prawna

□ Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

C.1. Imię 

C.2. Nazwisko 

C.3. Adres zamieszkania 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

C.4. PESEL: 

C.5. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) 
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C.6. Adres siedziby 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Gmina 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

C.7. REGON: 

C.8. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja (na której powstają odpady komunalne) 

Gmina 

Miejscowość 

Kod pocztowy – 

Poczta 

Ulica 

Nr domu Nr lokalu 

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze 
gruntów (w przypadku braku  nadania nr 
domu) 

C.9. Jeśli odpady komunalne nie będą prawidłowo segregowane, właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiszczać 
wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie ze stawkami wpisanymi w polach D na podstawie 
obowiązującej uchwały rady gminy, w części „W przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów…”. Proszę zaznaczyć 
„X”. 

□ Odpady komunalne będą zbierane w sposób

selektywny 
□ Odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny

D. Dane oraz wysokość opłaty dotyczące zamieszkałej części nieruchomości wskazanej w części C.8. 

CZĘŚĆ DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ (LUB ZAMIESZKAŁEJ CZĘŚCI 
NIERUCHOMOŚCI) 

D. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomość zamieszkała  (zaznaczyć znakiem „X” lub - w przypadku 

więcej niż 6 osób - wpisać ilość cyframi w kratkach)

D.1. Deklaruję następującą 

ilość osób zamieszkujących* 
nieruchomość, której dotyczy 
deklaracja:

jedna dwie trzy cztery Pięć sześć 

więcej, tj.: 8 8 8 8 8 
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D.2. Wysokość opłaty od jednego mieszkańca (właściciel nieruchomości wpisuje kwotę, zgodnie z aktualną uchwałą rady gminy) 

Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób 
selektywny, miesięczna stawka opłaty od 1 mieszkańca 
wynosi: 

, zł 

Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny, 
miesięczna stawka opłaty od 1 mieszkańca wynosi: 

, Zł 

D.3. Obliczenie stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałej 

Odpowiednia stawka opłaty x 
zadeklarowana w niniejszej 

deklaracji ilość osób 
zamieszkujących nieruchomość 

=    ,   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 Maszewie  w s. ustalenia stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualną uchwałę Rady Gminy znaleźć można na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Maszewo pod adresem www.bip.maszewo.pl, lub w Urzędzie Miejskim w Maszewie, Plac Wolności 2, 72-130 
Maszewo. 

E. Dane oraz wysokość opłaty dotyczące niezamieszkałej części nieruchomości wskazanej w części C.8. 

CZĘŚĆ DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ (LUB NIEZAMIESZKAŁEJ CZĘŚCI 
NIERUCHOMOŚCI) 

E. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomość zamieszkała  (zaznaczyć znakiem „X” lub - w przypadku 

więcej niż 6 osób - wpisać ilość cyframi w kratkach)

E.1. Oświadczam, że na 
terenie nieruchomości 
wskazanej w części C.8. 
niniejszej deklaracji odpady 
komunalne gromadzone 
są: 

należy podać liczbę pojemników o pojemności ………...) 

liczba pojemników: ………………………………………………………………..  

E.2. Wysokość opłaty od nieruchomości (właściciel nieruchomości wpisuje kwotę, zgodnie z aktualną uchwałą rady gminy) 

Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób 
selektywny, miesięczna stawka opłaty od 1 pojemnika 
wynosi: 

, zł 

Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny, 
miesięczna stawka opłaty od 1 pojemnika wynosi: 

, Zł 

E.3. Obliczenie stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałej 

Odpowiednia stawka opłaty x 
zadeklarowana w niniejszej 
deklaracji ilość  pojemników 

= , 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 Maszewie  w s. ustalenia stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualną uchwałę Rady Gminy znaleźć można na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Maszewo pod adresem www.bip.maszewo.pl, lub w Urzędzie Miejskim w Maszewie, Plac Wolności 2, 72-130 
Maszewo. 

F. Oświadczenie i podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację 

Oświadczam, że jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. 

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 
Maszewo. Jednocześnie jestem świadomy, że nie prowadzenie segregacji, bądź prowadzenie jej niezgodnie z zapisami regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Maszewo, skutkuje koniecznością uiszczenia wyższej stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Oświadczam, że na żądanie Burmistrza Maszewa udostępnię następujące dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji: 
1) kopię umowy lub umów z podmiotami odbierającymi odpady komunalne z nieruchomości w roku 2012;
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2) oświadczenie właściciela nieruchomości z listą osób zamieszkujących daną nieruchomość, zgodnie z wzorem -
załącznikiem nr 2 do uchwały;

3) 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 wraz
dokumentem potwierdzającym fakt stałego lub czasowego zamieszkiwania w innej gminie).

Zgodnie z art. 23. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 
ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Maszewie danych dotyczących mojej osoby na potrzeby 
przygotowania i prowadzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz w celu przeprowadzenia postępowania 
administracyjnego. 

.......................................................(miejscowość i data) .................................................. (czytelny podpis) 

G. Adnotacje organu 

Pouczenie: 

1. 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 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

2. Składający deklarację jest zobowiązany złożyć (lub wysłać) pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie do 31.03.2013 r.,  do Urzędu Miejskiego w Maszewie, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo na 
terenie której znajduje się nieruchomość, której dotyczy deklaracja.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (określonej w deklaracji ilości mieszkańców i ilości pojemników), właściciel nieruchomości jest zobowiązany
złożyć (lub wysłać) nową deklarację do Urzędu Miejskiego w Maszewie, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4. 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 Maszewie w sprawie
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. W przypadku nie złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości
co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Maszewa określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomości o podobnym charakterze.

6. Numer konta bankowego, na który uiszcza się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składający deklarację
uzyska po zweryfikowaniu przez Burmistrza Maszewa złożonej deklaracji.

7. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy zgodnie z aktualną uchwałą Rady Miejskiej w Maszewie,
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostępną w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie www.bip.maszewo.pl lub w Urzędzie Miejskim w Maszewie.

(uchwałą Nr VII.51.S.2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Szczecinie stwierdziło nieważność załącznika Nr 1 w części dotyczącej wyrażenia „w terminie do 
31.03.2013 r.” ujętego pod wzorem deklaracji w pouczeniu oznaczonym liczbą porządkową 2) 
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