
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  XXX/281/2016
Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 listopada 2016 r.

DEKLARACJA  O  WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI

Data wpływu: Nr ewidencyjny:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm)

Składający: Formularz  przeznaczony  jest  dla  właścicieli  nieruchomości,  współwłaścicieli,  jednostek  organizacyjnych  i  osób
posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Termin złożenia:

Deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 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 zobowiązany złożyć
nową deklaracją, w terminie 14 dniu od dnia nastąpienia zmiany.

Miejsce składania: Urząd Miejski Gryfice  72-300 Gryfice Pl. Zwycięstwa 37

Nazwa organu : Burmistrz Gryfic, 72-300 Gryfice  Pl. Zwycięstwa 37

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

złożenie pierwszej deklaracji data obowiązywania (dd-mm-rrrr):

zmiana danych w deklaracji (należy dodatkowo wypełnić dział P)
data zaistnienia zmiany (dd-mm-rrrr):

złożenie korekty deklaracji (należy wypełnić dodatkowo dział P)
data zaistnienia zmiany (dd-mm-rrrr):

wygaśnięcie obowiązku data wygaśnięcia obowiązku (dd-mm-rrrr):

B.  DANE  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ 
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi    **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Imię i nazwisko*/ Pełna nazwa podmiotu**

PESEL* REGON** NIP**/KRS**

C.  PODMIOT  ZOBOWIĄZANY  DO  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Właściciel Współwłaściciel Inny podmiot 

Użytkownik wieczysty Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

D.  ADRES  ZAMIESZKANIA*,  ADRES  SIEDZIBY  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ**

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu/Nr lokalu Telefon kontaktowy (opcjonalnie)

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

E.  ADRES  NIERUCHOMOŚCI,  DLA  KTÓREJ  SKŁADANA  JEST  DEKLARACJA  (z której odbierane będą odpady) W przypadku gdy 
deklaracja dotyczy kilku nieruchomości lub nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi dane dotyczące nieruchomości, dla których składana jest 
deklaracja należy wskazać w Załącznikach Nr 1.

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

F.  DANE  OSOBOWE  WSPÓŁWŁAŚCICIELA/WSPÓŁMAŁŻONKA  NIERUCHOMOŚCI

Imię Nazwisko*/ Pełna nazwa podmiotu**

PESEL* REGON** NIP**/KRS**

G.  ADRES  ZAMIESZKANIA  WSPÓŁWŁAŚCICIELA/WSPÓŁMAŁŻONKA  NIERUCHOMOŚCI

Kraj Województwo Powiat



Gmina Ulica Nr domu/Nr lokalu Telefon kontaktowy (opcjonalnie)

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

H.  ADRES  DO  KORESPONDENCJI

Imię Nazwisko* / Pełna nazwa instytucji**

Gmina Ulica Nr domu/Nr lokalu Telefon kontaktowy (opcjonalnie)

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

I. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI E NINIEJSZEJ DEKLARACJI ODPADY BĘDĄ
GROMADZONE I ODBIERANE W SPOSÓB:                                     zaznaczyć „X” właściwe pole

 gromadzę odpady w sposób nieselektywny.  gromadzę odpady w sposób selektywny.

J.  OŚWIADCZENIE  PODMIOTU  NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁEJ  W  ZABUDOWIE  JEDNORODZINNEJ 
Wysokość miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od liczby osób wspólnie zamieszkujących nieruchomość. 

Liczba mieszkańców zamieszkująca 
nieruchomość wg podziału: 1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osób 

6 osób 
i więcej

Stawka opłaty – /nieselektywny/

Stawka opłaty – /selektywny/

DEKLAROWANA  OPŁATA

K.  OŚWIADCZENIE  PODMIOTU  NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁEJ,  USTALENIE  WYSOKOŚCI  OPŁATY
(dot. osób sprawujących zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu ustawy o własności lokali) Jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości 
w zarządzie lub użytkowaniu (np. Zarząd Spółdzielni lub Zarząd Wspólnoty), załączają Załącznik Nr 1 tj. wykaz nieruchomości.

Liczba osób na nieruchomości Suma
lokali

Suma [zł]
1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osób 6 osób i więcej

Odpady nieselektywne

Stawka opłaty za odpady gromadzone
w sposób nieselektywny a ̶ ̶

Liczba lokali (mieszkań) b ̶

Wysokość opłaty miesięcznej (a x b) c ̶

Odpady selektywne

Stawka opłaty za odpady gromadzone
w sposób selektywny a ̶ ̶

Liczba lokali (mieszkań) b ̶

Wysokość opłaty miesięcznej (a x b) c ̶

                                                   RAZEM ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

L.  OŚWIADCZENIE  WŁAŚCICIELA  NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKAŁEJ
(Wypełniają właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Mowa tutaj o nieruchomości, na której prowadzona
jest np. działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna). 

Odpady komunalne wytworzone w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej:

Prowadzę następujący rodzaj działalności gospodarczej:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1) lokal gastronomiczny posiadający następująca ilość miejsc konsumpcyjnych ………. ,

2) żłobek, przedszkole, szkoła rożnego typu  - ilość osób ……….. ,

3) instytucja publiczna, obiekt biurowy – ilość osób ……….. ,

4) obiekt hotelarski – miejsca noclegowe ………. ,

5) zakład rzemieślniczy, usługowy, produkcyjny, hurtownia - zatrudniający …….. osób,

6) domki letniskowe, działki rekreacyjne, ogrody działkowe – sztuk: ………. ,

7) lokal handlowy o powierzchni sprzedaży ……...m2



Ł.  WYLICZENIE  MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ 
PRZY UWZGLĘDNIENIU ŚREDNIEJ MIESIĘCZNEJ ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH OKREŚLONYCH W 
REGULAMINIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY GRYFICE

Pojemność pojemnika w litrach / m3 Ilość
pojemników

Stawka opłaty za pojemnik Ilość wywozów w
miesiącu (min. 2 razy –
regulamin utrzymania
czystości i porządku w

gminie Gryfice)

Iloczyn liczby pojemników
i stawki opłaty oraz ilość

wywozówselektywne nieselektywne

Pojemnik o pojemności 110/120l

Pojemnik o pojemności 240l

Pojemnik o pojemności 1100l

Pojemnik o pojemności 4 m3

Pojemnik o pojemności 6 m3

Pojemnik o pojemności 7 m3

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałej.

Suma iloczynów

M.  OŚWIADCZENIE  WŁAŚCICIELA  NIERUCHOMOŚCI  O  ŁĄCZNEJ  KWOCIE  OPŁATY  W  CZĘŚCI  ZAMIESZKAŁEJ 
      I  W  CZĘŚCI  NIEZAMIESZKAŁEJ
(Wypełniają wyłącznie właściciele nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą).

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale E niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają w sposób określony w działach J, K i Ł.

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi : ..................+ ..................+ ..................+ = .....................…….. zł
(suma opłat z działów                 J                       K                      Ł)

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

N.  DEKLARUJĘ  WYPOSAŻENIE  NIERUCHOMOŚCI  W  NASTĘPUJĄCE  POJEMNIKI  NA  ODPADY  GROMADZONE  
     NIESELEKTYWNIE  (dot. tylko nieruchomości zamieszkałych)\

Objętość pojemnika 110 l/120 l 240 l 1.100 l 4 m3 6 m3 7 m3

Ilość sztuk

O.  OBLICZENIE  OPŁATY  RYCZAŁTOWEJ  ZA  DOMEK  LETNISKOWY  LUB  INNEJ  NIERUCHOMOŚCI  
      WYKORZYSTYWANEJ  NA  CELE  REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE  /OGRÓDKI  DZIAŁKOW

Liczba domków letniskowych/ 
nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno - wypoczynkowe

Roczna ryczałtowa opłata (zł)
Roczna ryczałtowa opłata
(iloczyn ilości domków /

nieruchomości oraz opłaty)

Selektywne Nieselektywne

Roczna ryczałtowa kwota opłaty (zł)

P.   UZASADNIENIE ZŁOŻENIA  KOREKTY  DEKLARACJI  
      (wypełnia składający deklarację, który w dziale A zaznaczył „złożenie korekty deklaracji” )

S.  PODPIS  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ/OSOBY  REPREZENTUJĄCEJ  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ

.............................................................................................. ….........................................................................................................................

(miejscowość i data) (czytelny podpis)

T.  ADNOTACJE  URZĘDOWE

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.).



Wyjaśnienia: 

• Deklaracje należy złożyć w terminie  14 dni od dnia zamieszkania  na danej nieruchomości  pierwszego mieszkańca lub powstania  na danej
nieruchomości  odpadów komunalnych oraz w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości powstających odpadów komunalnych.

• Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy (bez wezwania)  do ostatniego dnia  każdego miesiąca,  którego dotyczy
opłata. W przypadku nieterminowej wpłaty zostaną naliczone i pobrane odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych zgodnie z art. 53 § 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.).

• Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe /ogródki działkowe/, wnosi się z góry, bez odrębnego wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

• Deklarację  składa  właściciel  nieruchomości  przez  którego  rozumie  się  także  współwłaścicieli,  użytkowników wieczystych  oraz  jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością.

• W przypadku, gdy deklaracje składa współwłaściciel należy podać wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

• Opłatę  należy  uiszczać  w  kasie  Urzędu  Miejskiego  lub  przelewem  na  wyodrębniony  rachunek.  Numer  rachunku  Urzędu  Miejskiego  
w Gryficach: 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007.

• Dla każdej wspólnoty mieszkaniowej i każdej nieruchomości jednorodzinnej jak również wielorodzinnej, jeżeli zarząd nie został wybrany należy
złożyć odrębną deklarację.

• Spółdzielnie mieszkaniowe składają jedną deklarację wraz z załącznikami, w których wykazują wszystkie posiadane nieruchomości.

Objaśnienia dotyczące sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Jeżeli  nieruchomość jest  zabudowana  budynkiem wielolokalowym,  w którym ustanowiono odrębną własność lokalu,  obowiązki  właściciela
nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową, albo spółdzielnię mieszkaniową.

2. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są uchwalane przez Radę Miejską odrębną uchwałą.

Rada Miejska w Gryficach określiła  wyższe stawki  opłaty za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  jeśli  odpady nie  są zbierane i
odbierane w sposób selektywny.

Właściciel  nieruchomości  przy  jej  wyposażeniu  w pojemniki  przeznaczone  do  zbierania  odpadów  komunalnych,  zobowiązany  jest
dostosować pojemność pojemników na odpady zmieszane do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, liczby osób korzystających
z pojemników  oraz  uwzględniać  średnią  tygodniową  ilość  wytwarzanych  odpadów  komunalnych,  kierując  się  niżej  wymienionymi
normatywami:

1) dla budynków mieszkalnych minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości:

a) w zabudowie jednorodzinnej o minimalnej pojemności 110/120 l, przy czym na jednego mieszkańca musi przypadać co najmniej 40 l.

b) w zabudowie wielorodzinnej  o minimalnej  pojemności 1100 l  na każde 7 mieszkań,  przy czym na jednego mieszkańca musi  przypadać
przynajmniej 40 l pojemności pojemnika.

2) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;

3) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;

4) dla instytucji publicznych, obiektów biurowych 10 l na każdego pracownika;

5) dla lokali handlowych 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;

6) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 110/120 l;

8) dla  zakładów rzemieślniczych,  usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych  pojemnik 110/120 l  na
każdych 10 pracowników;

9) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 12 l na jedno łóżko;

10) dla  ogródków działkowych 5 l  na  każdą działkę,  jednak nie mniej  niż  jeden pojemnik  o pojemności  240 l  na rodzinny ogród  działkowy
w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz.40, z późn.zm.);

11) dla budynków rekreacji indywidualnej, domków letniskowych przeznaczonych do okresowego wypoczynku rodzinnego – nie  mniej niż jeden
pojemnik o pojemności 110/120 l na budynek rekreacji indywidualnej, domek letniskowy;

12) dla innych nieruchomości niezamieszkałych niewymienionych powyżej, co najmniej jeden pojemnik 110/120 l.


