UCHWAŁA NR XXVIII/235/2013
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Nowe Warpno

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21 i 228) i art. 40 ust. 1 ustawy z
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: 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, Nr 167, poz. 1759; z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 118, 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 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 149, poz.887, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.
1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno, zgodnie z
załącznikiem do uchwały.
2. Deklarację o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć Burmistrzowi
Nowego Warpna na adres Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie.

§ 2.1. Deklaracje złożone zgodnie z wzorem określonym w Uchwale Rady Miejskiej w Nowym
Warpnie nr XXVI/214/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku zachowują ważność z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Osoby które spełniają kryteria do otrzymania dopłaty określonej w uchwale Rady Miejskiej w
Nowym Warpnie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik powinny złożyć
kolejną deklarację w celu uzyskania prawa do dopłaty.
3. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości
nową deklarację uwzględniającą zmiany składa w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
4. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć następujące dokumenty:
a) pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez
pełnomocnika,
b) kopię dokumentu potwierdzającego zamieszkanie osoby zameldowanej na danej
nieruchomości w innym miejscu lub oświadczenie właściciela nieruchomości o
niezamieszkiwaniu osoby zameldowanej na danej nieruchomości.
§ 3. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa
odrębna uchwała.

§ 4. Niniejsza uchwała poprzedzona była uchwałą Nr XXVI/214/2013 Rady Miejskiej w Nowym
Warpnie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Gminy Nowe Warpno (DZ. URZ. Woj. Zach 2013r. poz.984 ), która traci moc z dniem wejścia
w życie niniejszej uchwały, na podstawie art. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 228).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna i Dyrektorowi Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/235./2013
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 27.03. 2013 r.

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

__________________________________________________________________________________________

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r.
poz. 391 z późn. zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
innych podmiotów władających nieruchomością na terenie Gminy Nowe Warpno

Miejsce składania:
Termin składania:

Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Kościuszki 47A 72-022 Nowe Warpno
W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności mających wpływ na powstanie
lub wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty,
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

Burmistrz Nowego Warpna

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□

pierwsza deklaracja
zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji (data zaistnienia zmian …………………………………)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

□
□
□
□
□

właściciel nieruchomości
użytkownik wieczysty nieruchomości
osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca
współwłaściciel nieruchomości
osoba sprawująca zarząd nieruchomością (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których
ustanowiono odrębną własność lokali i został ustanowiony 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.)

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Składający:

□

osoba fizyczna
1

Nazwisko i imię / nazwa

□

□

osoba prawna

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

2

1

2

PESEL

E-mail:
Telefon:

KRS/NIP

ADRES ZAMIESZKANIA1 / ADRES SIEDZIBY2
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

1
2

Nr lokalu

dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, będących osobami fizycznymi
dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, innych niż osoby fizyczne lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Poczta

Nr domu

Nr lokalu

Nr księgi wieczystej nieruchomości \ Nr ewidencyjny działki w rejestrze gruntów (w przypadku braku założenia i prowadzenia przez sąd
księgi wieczystej dla nieruchomości)

E. SPOSÓB GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. Odpady komunalne z nieruchomości będą zbierane w sposób:

□ selektywny

□ zmieszany

2. Oświadczam, że bioodpady będę gromadzić w kompostowniku o minimalnej objętości ….... m³, a uzyskany kompost będę
wykorzystywać na potrzeby własne na własnej nieruchomości.

□ tak

□ nie

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
W przypadku gdy, na danej nieruchomości odpady komunalne zbierane są
w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty wynosi:

12 zł od osoby

W przypadku gdy, na danej nieruchomości odpady komunalne zbierane są
w sposób zmieszany, miesięczna stawka opłaty wynosi:

18 zł od osoby

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje……………………
(liczba mieszkańców)

Wyliczenie miesięcznej opłaty:
….….……………….……. X ………………………………
(liczba mieszkańców)

(stawka opłaty)

=

……………………..……….……… zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

(słownie:……….……………………………………………………………………………………………….)

F2. Wysokość dopłaty należnej dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowe
Warpno, zbierających odpady selektywnie, których dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego
nie przekracza kwoty 800,00 zł. brutto lub osoby gospodarującej samotnie nie przekracza kwoty 1200,00 zł.
brutto

1.Oświadczam, że w nieruchomości zamieszkują mieszkańcy objęci niniejszą deklaracją w ilości …....….osób,
zbierający odpady selektywnie, których dochód miesięczny w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie
przekracza kwoty 800,00 zł. brutto lub osoby gospodarującej samotnie nie przekracza kwoty 1200,00 zł. brutto.
2.Wyliczenie wysokości dopłaty:
….......................................................
liczba mieszkańców objętych dopłatą

x 6 zł = …...................................
kwota dopłaty

3.Wyliczenie należnej miesięcznej opłaty z uwzględnieniem dopłaty:
….................................................. - ….................................................. = ….............................................
kwota wyliczona w części F1

kwota wyliczona w części F2 pkt 2

kwota należnej opłaty

(słownie:……….……………………………………………………………………………………………….)

F3. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zabudowanych i niezabudowanych, na których powstają
odpady.

Rodzaj nieruchomości lub zakres prowadzonej działalności ...........................................................................................
…...........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
na której znajduje się /pracuje (należy podać ilość):
1) Pracowników

…......... osób

2) uczniów/dzieci w szkole, przedszkolu

…......... osób

3) miejsc konsumpcyjnych w lokalu gastronomicznym, stołówce

…........... szt.

4) lokali handlowych o powierzchni

…............ m²

5) miejsc w pensjonacie, hotelu, itp.

…........... szt.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone
są:
…...........................................................................................................................................................................................
(liczba i rodzaj pojemników)

Wyliczenie miesięcznej opłaty:
…............................................... X …................................. = ….......................................................... zł.
(miesięczna liczba pojemników)

(stawka opłat )³

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

F4. Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości stanowi nieruchomość o której mowa w pkt.
F1, a w części nieruchomość o której mowa w pkt. F3 (czyli w części są to nieruchomości zamieszkałe, a w części
niezamieszkałe)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają
w sposób określony w pkt. F1 i F2.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ….............................................................. zł.
(należy wpisać sumę opłat F1+F3 lub F2 pkt 3+F3)
(słownie: …........................................................................................................................................................................ )
³ – stawka wynika z uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

G. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)
1. …...............................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie
dokumentach dla potrzeb wynikających z obowiązku ponoszenia przeze mnie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
2.W przypadku zalegania z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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 z późn. zm.).

. ……………………………………….
(miejscowość i data)

….……….……..…………….…
(czytelny podpis)

I. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1)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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji Burmistrz Nowego Warpna określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
2)Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Nowego Warpna deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 16 kwietnia 2013 r. lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności
mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość
opłaty.
3)W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Nowego Warpna nową
deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana,
4)Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Nowym Warpnie lub w jego punkcie kasowym , przy ul. Kościuszki 47A w Nowym Warpnie.
5)Przez liczbę pojemników z odpadami powstałymi na danej nieruchomości niezamieszkałej należy rozumieć liczbę opróżnień
pojemników w ciągu roku według normatywów zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowe Warpno
i w celu uzyskania danych za miesiąc podzielić na 12 miesięcy.
6)Szczegółowe zasady i warunki udzielenia dotacji określa uchwała Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
Objaśnienia:
Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji
w szczególności są:
1)pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,
2)kopia dokumentu potwierdzającego zamieszkanie osoby zameldowanej na danej nieruchomości w innym miejscu, niż Gmina
Nowe Warpno lub oświadczenie właściciela nieruchomości o nie zamieszkiwaniu osoby zameldowanej na danej nieruchomości.

