
 
UCHWAŁA NR XXVIII/174/13 

RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE 

z dnia 28 marca 2013 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; 

z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, 

poz. 887; z 2012 r. poz. 567), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porząd-

ku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391; z 2013 r. poz. 228) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmia-

nie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, 

poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337) Rada Miejska w Drawnie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Właściciele nieruchomości składają pierwszą deklarację w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. do Urzę-

du Miejskiego w Drawnie. 

§ 2. 1. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML. 

2. Układ informacji i powiązań między nimi w formacie XML określa załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Interaktywny elektroniczny formularz będzie dostępny w elektronicznym biurze obsługi interesanta 

Urzędu Miejskiego w Drawnie pod adresem eboi.drawno.pl a następnie może być przesłany z wykorzystaniem 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnej na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Gminy Drawno. 

4. Deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 

(Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) lub profilu zaufanego ePUAP. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna. 

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

twa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Czesław Paszkiewicz 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 maja 2013 r.

Poz. 2132



  Załącznik nr 1 
 do uchwały Nr XXVIII/174/13 
  Rady Miejskiej w Drawnie 
  z dnia 28 marca 2013 roku  

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE DRAWNO 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁASCICIEL NIERUCHOMO ŚCI. WYPEŁNIA Ć KOMPUTEROWO LUB R ĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI 

LITERAMI 

Podstawa prawna: 

Składający: 

Termin złożenia 

Miejsce złożenia 

Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy 
Drawno 
W terminie do 30 kwietnia 2013r., a także w terminie 14 dni od 
zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie 
obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ 
na wysokość opłaty. 
Urząd Miejski w Drawnie ul. Kościelna 37, 73-220 Drawno 

A. ORGAN WŁASCIWY, DO KTÓREGO NALE ŻY ZŁO ŻYĆ DEKLARACJ Ę: 
BURMISTRZ DRAWNA 
ul. Kościelna 3,  73-220 Drawno 

B. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 
□ pierwszą deklarację
□ zmianę danych zawartych w pierwszej deklaracji (data zaistnienia zmian…………………………….)

C.  SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem x, wybrać jedną 
możliwość) 

□WŁA ŚCICIEL, U ŻYTKOWNIK WIECZYSTY LUB POSIADACZ
□WSPÓŁWŁASCICIEL, U ŻYTKOWNIK, WSPÓŁPOSIADACZ
□ ZARZĄD WSPÓLNOTY (o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o

własności lokali)
□ ZARZĄDCA NIERUCHOMO ŚCI (o którym mowa w art. 184 I 185 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami)

D. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ  
RODZAJ SKŁADAJĄ CEGO (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem x, wybrać jedną możliwość) 
□ OSOBA FIZYCZNA □ OSOBA PRAWNA
□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJACA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO: 

REGON: NIP: PESEL: 
ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 
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NR TEL. DO KONTAKTU 

E. ADRES NIERUCHOMOSCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ  ODPADY KOMUNALNE 
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW 

Podana powyżej nieruchomość jest nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem x): 

□ zamieszkałą □ niezamieszkałą – obiekty noclegowe turystyczne,

 miejsca krótkotrwałego zakwaterowanie, domki letniskowe 

□ niezamieszkałą - pozostałe □ niezamieszkałą wykorzystywaną sezonowo

□ w części zamieszkałą i w części  niezamieszkałą

Deklaruję, iż 

□ na terenie nieruchomości będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych w
podziale na papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe), szkło 
odpady komunalne ulegające biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane zgodnie z wymogami 
Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Drawno. Składając deklarację 
oświadczam, iż przysługuje mi prawo do preferencyjnej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

□ na terenie nieruchomości nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

□ na terenie nieruchomości będą gromadzone odpady biodegradowalne w przydomowym
kompostowniku. 

Właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego 
kompostownika, ma obowiązek zarejestrować go w gminie i podpisać zobowiązanie, że będzie realizował obowiązek 
w sposób zgodny z zasadami oraz wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb. 

Wyliczenie wysokości opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje:
………………………………………………………. 
(należy podać liczbę mieszkańców)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
ilość osób …….   x  stawka …………..zł   =  …………….. zł,  
(słownie złotych) …………………………………………………………………………………
W przypadku zadeklarowania gromadzenia odpadów biodegradowalnych w przydomowym 
kompostowniku opłatę obniża się o 10% i wynosi ona …………… zł (słownie złotych: 
………………………………………………………………………………………) 

Wyliczenie wysokości opłaty dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji: 
□ znajduje  się przedszkole, w którym  przebywa ……………… dzieci i ……………..pracowników,
□ znajduje się  szkoła, w której przebywa …………….. uczniów i ……………….pracowników,
□ znajduje się lokal handlowy o powierzchni całkowitej………….... m2  i …………….pracowników,
□ znajduje się zakład rzemieślniczy, usługowy lub produkcyjny lub inny zakład, w którym zatrudnione
są………. osoby, 
□ znajduje się urząd lub inna instytucja, w której zatrudnionych jest …………………pracowników,
□ znajduje się lokal gastronomiczny, w którym znajduje się ……… miejsc konsumpcyjnych.
□ znajduje się  dom pomocy społecznej, internat,  w którym znajduje się …………. łóżek,
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□ znajduje się cmentarz, na terenie którego znajduje się ……. miejsc grzebalnych,
□ inna nieruchomość niezamieszkała.
Odpady komunalne gromadzone są: 
(należy podać liczbę pojemników)

…………….. pojemniku/ ach o pojemności 60 l  (0,06 m3) 
…………….. pojemniku/ ach o pojemności 120 l  (0,12 m3) 
…………….. pojemniku/ ach o pojemności 240 l  (0,24 m3) 
…………….. pojemniku/ ach o pojemności 1100 l  (1,1 m3) 

(należy podać liczbę pojemników o określonej pojemności) 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 
……………………….. zł, (słownie złotych) ……………………………………………….. 

W przypadku zadeklarowania gromadzenia odpadów biodegradowalnych w przydomowym 
kompostowniku opłatę obniża się o 10% i wynosi ona …………… zł (słownie złotych: 
………………………………………………………………………………………) 
(Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowić iloczyn 
liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz ustalonych 
uchwałą Rady Miejskiej w Drawnie kwotowo stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności) 

Wyliczenie wysokości opłaty dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych - obiekty noclegowe 
turystyczne,  miejsca krótkotrwałego zakwaterowanie, domki letniskowe    
Oświadczam, że zużycie wody na nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji za rok 
kalendarzowy poprzedzający złożenie deklaracji lub za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających 
miesiąc złożenia deklaracji wynosi: 

       …………………………… 

  ( należy podać zużycie wody za 12 miesięcy w m3 )

od  ………………….. do ………………………. 

 ( należy podać okres, za który podano zużycie wody )

W przypadku posiadania podlicznika ogrodowego należ wskazać ilość zużytej wody w m3 (zgodnie z 
jego wskazaniem) za rok kalendarzowy poprzedzający złożenie deklaracji lub za okres ostatnich 12 
miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji: 

 …………………………… 

  ( należy podać zużycie wody za 12 miesięcy w m3 )

od  ………………….. do ………………………. 

 ( należy podać okres, za który podano zużycie wody )

Do wyliczenia wysokości opłaty należy od ilości zużytej wody w m3 ze wskazania licznika głównego odjąć ilość 
zużytej wody m3ze wskazania podlicznika. 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:       

roczna ilość zużycia wody w m3 …………………   x  stawka ……………… zł   :   12 miesięcy   = 

………………….. zł. ( słownie złotych ) ………………………………………………………………… 

W przypadku zadeklarowania gromadzenia odpadów biodegradowalnych w przydomowym 
kompostowniku opłatę obniża się o 10% i wynosi ona …………… zł (słownie złotych: 
……………………………………………………………………………………… 
Wypełnić w przypadku nieruchomości wykorzystywanej sezonowo, np. jako działka rekreacyjna, 

ogród działkowy, pola biwakowe lub w innym przypadku, w którym nieruchomość wiąże się  
z sezonowym jej wykorzystaniem lub  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.) 
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W kratach wpisać deklarowaną 
liczbę pojemników (lub worków) 
danego rodzaju dla każdego 
miesiąca, w którym na 
nieruchomości będą powstawać 
odpady (minimalna ilość 
pojemników, jaką należy wskazać w 60 l  (0,06 m3) 
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120 l  (0,12 m3) 

240 l  (0,24 m3) 

ciągu roku, wynika z regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy) 

1100 l  (1,1 m3) 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 
……………………….. zł, (słownie złotych) ……………………………………………….. 

W przypadku zadeklarowania gromadzenia odpadów biodegradowalnych w przydomowym 
kompostowniku opłatę obniża się o 10% i wynosi ona …………… zł (słownie złotych: 
………………………………………………………………………………………) 
(Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowić iloczyn 
liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz ustalonych 
uchwałą Rady Miejskiej w Drawnie kwotowo stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności 
podzielony przez 12 miesięcy) 
Wyliczenie wysokości opłaty dla właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części 
niezamieszkałych 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: 
…………………………. osób. Odpady komunalne gromadzone są: 
……………..  pojemniku/ ach o pojemności 60 l  (0,06 m3)  
…………….. pojemniku/ ach o pojemności 120 l  (0,12 m3) 
…………….. pojemniku/ ach o pojemności 240 l  (0,24 m3) 
…………….. pojemniku/ ach o pojemności 1100 l  (1,1 m3) 

(należy podać liczbę pojemników o określonej pojemności) 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:  
(ilość osób …….   x  stawka ………) + (ilość pojemników………  x  stawka………) =……………. zł, 
(słownie złotych) ………………………………………………………………………….. 
W przypadku zadeklarowania gromadzenia odpadów biodegradowalnych w przydomowym 
kompostowniku opłatę obniża się o 10% i wynosi ona …………… zł (słownie złotych: 
………………………………………………………………………………………) 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄ CEGO DEKLARACJĘ  / OSOBY 
REPREZENUJĄCEJ SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ  

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych 
ze stanem faktycznym 

_________________________  ________________________ 
  (miejscowość i data)    (czytelny podpis) 

G. ADNOTACJE ORGANU 

Pouczenie 
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.) 

Objaśnienia 
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Drawna

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
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zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych, 

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów
powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć
nową deklarację do Burmistrza Drawna w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się
za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3) W przypadku niezłożenia deklaracji w określonym  terminie albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Drawna określi w drodze
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione
szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach
o podobnym charakterze.

4) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do 15 dnia po upływie
każdego miesiąca, którego dotyczy opłata (zgodnie z Uchwałą Nr XXV/157/12 Rady
Miejskiej w Drawnie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Niniejszą deklarację należy złożyć
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawnie, ul. Kościelna 3, pokój nr 12, bądź przesłać
drogą pocztową na wskazany wyżej adres lub za pomocą telefaksu lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.
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Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXVIII/174/13 
Rady Miejskiej w Drawnie 
z dnia 28 marca 2013r. 

Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Drawno w formacie danych XML 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2013/01/25/1093/" 
targetNamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2013/01/25/1093/" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
    <xs:import namespace="http://www.w3.org/XML/1998/namespace" 
schemaLocation="http://www.w3.org/2001/xml.xsd"/> 
    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/> 
    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/> 
    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/> 
    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/> 
    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/> 
    <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/> 
    <xs:import namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
schemaLocation="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd"/>  

 <xs:element name="deklaracja"/> 
 <xs:complexType name="deklaracjaType"> 
 <xs:sequence> 
 <xs:element name="typ_deklaracji" type="xs:string"/> 
 <xs:element name="skladajacy"/> 
 <xs:element name="nieruchomosc"/> 
 <xs:element name="oplata" type="xs:string"/> 

   </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="nieruchomoscType"> 
 <xs:sequence> 
 <xs:element name="Adres"/> 
 <xs:element name="nrewidencyjny" type="xs:string"/> 

   </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
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 <xs:complexType name="skladajacyType"> 
 <xs:sequence> 
 <xs:element name="skladajacy_typ" type="xs:string"/> 
 <xs:element name="skladajacy_rodzaj" type="xs:string"/> 
 <xs:element name="Podmiot"/> 

 </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="PodmiotType"> 
 <xs:choice> 

 <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0"/> 
</xs:choice> 

  </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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