
 
UCHWAŁA NR XXX/247/2012 

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dębno. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. 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, Nr 175, poz. 1457; 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 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 

poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6n ust. 1 oraz ust. 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 Dębnie uchwala, co 

następuje: 

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

przez właściciela nieruchomości zamieszkałej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się, że pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wła-

ściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania druku dekla-

racji, nie później niż do 31 marca 2013 r. 

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest złożyć w Se-

kretariacie lub Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Dębnie. 

§ 4. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest złożyć w ter-

minie 14 dni w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji, które stanowią podstawę do ustalenia wyso-

kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zamieszkania na nieruchomości pierwszego 

mieszkańca. 

§ 5. Ustala się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w składanej przez właściciela nieru-

chomości zamieszkałej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczących 

ilości zamieszkujących osób na danej nieruchomości w przypadku rozbieżności pomiędzy liczbą osób zamel-

dowanych i liczbą osób zamieszkałych oraz w przypadku zmian w liczbie osób faktycznie zamieszkujących 

daną nieruchomość: 

a) zaświadczenie o stałym lub czasowym wymeldowaniu lub zameldowaniu, 

b) oświadczenie o zamieszkaniu poza miejscem zameldowania ze wskazaniem adresu zamieszkania, 

c) zaświadczenie lub oświadczenie dotyczące kontynuowania przez dziecko nauki poza stałym miejscem 

zamieszkania wraz z kserokopią legitymacji ucznia lub studenta, 
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d) oświadczenie o długotrwałym, ciągłym pobycie w placówce opieki medycznej (szpital, sanatorium, za-

kład opieki leczniczej itp.) trwającym powyżej 30 dni wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego 

pobyt w placówce. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

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

twa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodnicząca Rady 

 

Helena Sługocka 
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DŚ-1 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

 ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
(POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM) 

PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 

391) zwana dalej ustawą 

SKŁADAJĄCY: formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy 

TERMIN SKŁADANIA: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

A. MIEJSCE SKAŁDANIA DEKLARACJI                  Burmistrz Dębna 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:* 
 pierwsza deklaracja 
 zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji – data zaistniałej zmiany …………………………………………......(dzień-miesiąc-rok)

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Składający:* 
        osoba fizyczna          osoba prawna  inny podmiot władający nieruchomością  (np. zarząd wspólnoty, zarządca)    
Imię i nazwisko/pełna nazwa 

PESEL (dotyczy osoby fizycznej) REGON (osoba prawna, inny podmiot władający nieruchomością) 

Tytuł prawny do nieruchomości:* 
         właściciel,              współwłaściciel,            użytkownik wieczysty,  współużytkownik wieczysty, 

 inny …………………………………………………..(np. użytkownik, najemca, dzierżawca, posiadacz) 
D. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY  

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta Nr tel. 

E. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

Imię i nazwisko/nazwa 

PESEL (dotyczy osoby fizycznej) REGON (osoba prawna, przedsiębiorca) 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta Nr tel. 

F. DANE O  NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

(Nie wypełniać rubryk dotyczących adresu, jeżeli adres nieruchomości jest taki sam jak adres podany w części D deklaracji) 
Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta 

Numer/y i obręb geodezyjny działki/nieruchomości  (Wypełnić obowiązkowo) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji zameldowanych jest …………….. osób, w tym stale 

zamieszkuje ………………………osób.1*
Dane osób zamieszkujących nieruchomość:  (należy podać imię i nazwisko)  

1. ………………………………………………………………     5.   …………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………     6.   …………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………..…..     7.   ………………………………………………………………….....

4. …………………………………………………………….. .     8.   …………………………………………………………………….

Czy na nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji prowadzona jest działalność gospodarcza?* 
tak                                                                              nie 

Jeśli zaznaczono pozycję tak, proszę załączyć do niniejszej deklaracji kopię umowy z uprawnionym przedsiębiorstwem/podmiotem na 
odbiór/wywóz odpadów komunalnych z prowadzonej działalności.

G. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Deklaruję, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji będę zbierał/a i oddawał/a  odpady

komunalne w sposób:* 
 nieselektywny (zmieszany) 2                                       selektywny 3 

Załącznik do uchwały Nr XXX/247/2012

Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 29 listopada 2012 r. 
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projekt 

str. 2 

Czy odpady komunalne biodegradowalne pochodzące z gospodarstwa domowego (np. resztki jedzenia, obierki warzyw i owoców, trawa, liście) 
będą kompostowane na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji?* 

     tak                                                                             nie  

Jeśli zaznaczono pozycję tak, proszę podać objętość kompostownika: ………………………………………………………..……………m3 
H. WYLICZENIE  MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

4
 

……………………………………........ X ……………………………….. = ……………………………………………………  zł 
(liczba mieszkańców nieruchomości)  (stawka opłaty)4  (wysokość opłaty miesięcznej) 

I. ZAŁĄCZNIKI  Należy wymienić rodzaj załącznika 
1. kopia umowy na odbiór odpadów komunalnych (obowiązkowa w przypadku składania pierwszej deklaracji);
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLRACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Niniejszą deklarację składam świadomy/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego  - „ Kto składając zeznanie mające 

służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja 

prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” i oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.   

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi 

zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
Imię Nazwisko Data składania deklaracji (dzień-miesiąc-rok)  

Czytelny podpis składającego deklarację 

Uwagi, wyjaśnienia składającego deklarację 

K. ADNOTACJE ORGANU (wypełnia organ przyjmujący deklarację) 

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. 1945 z późniejszymi zmianami).

2) W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo wystąpienia uzasadnionych

wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz określi, 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) Deklaracji nie składają właściciele mieszkań (lokali) znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych.

4) W przypadku budynków wielolokalowych, gdzie ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązek złożenia deklaracji ciąży na

osobach sprawujących zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali lub właściciele lokali,

jeżeli zarząd nie został wybrany.

OBJAŚNIENIA: 
* zaznaczyć/wypełnić właściwą pozycję
1. W przypadku rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych i liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość należy przedstawić

odpowiednie dokumenty potwierdzające dane wg katalogu dokumentów zawartych w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy Dębno. W przypadku budynku wielolokalowego do niniejszej deklaracji należy dołączyć wykaz
mieszkańców danego budynku.

2. Odpady gromadzone i oddawane w sposób nieselektywny (zmieszany) – wszystkie odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie
domowym gromadzone i oddawane są w pojemniku na odpady komunalne zmieszane, bez prowadzenia segregacji odpadów.

3. Odpady gromadzone i oddawane w sposób selektywny – zbiórka odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwie domowym
z podziałem na segregację następujących rodzajów odpadów tj.: papier, tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywo sztuczne, szkło,
metale oraz odpady ulegające biodegradacji, które należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach lub workach do segregacji odpadów.

4. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
oraz odpowiedniej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie. Wypełniając
pole H należy przyjąć odpowiednią stawkę opłaty tj. podstawową lub obniżoną ze względu na prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w gospodarstwie domowym.

5. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

zamieszkałej obowiązany jest złożyć do Burmistrza Dębna w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, nie później niż do 31 marca

2013 r.  w sekretariacie lub Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dębnie.
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