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Załącznik Nr 1  

do uchwały nr XX/213/16 

Rady Gminy Szczerców 

z dnia 28 czerwca 2016r. 

D-0 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz.U. z 2016r. poz. 250);  

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,  
a także innych podmiotów władających nieruchomością.  

 

Termin składania: Deklarację 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 lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości 
jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 

   
A.ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

 
 

WÓJT GMINY SZCZERCÓW ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców  

B.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 

 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  1. pierwsza deklaracja     2. korekta deklaracji 

W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji podać datę powstania zmiany:  

   

data (rok-miesiąc-dzień) 

 

 

C.PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 Zaznaczyć właściwy kwadrat: 

właściciel                                                                        jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie  

współwłaściciel                                                               jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w użytkowaniu 

użytkownik wieczysty                                                      inny ……………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                (wpisać) 

 

 

D.DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

     * - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną                 ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 

 

 Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 osoba fizyczna   osoba prawna   jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 

 Nazwa pełna* / Nazwisko** 

 

 

 Nazwa skrócona* / Imię** Telefon:  

 Identyfikator REGON* 

 

Numer PESEL** 

 

 

E.ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 Kraj Województwo Powiat   

 Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta  
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F.DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Nieruchomość wskazana w części F jest nieruchomością, na której (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

zamieszkują mieszkańcy – należy wypełnić część G.1 i przejść do części G.2 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – należy wypełnić część G.1 i przejść do części G.3 

w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomość mieszana) – należy wypełnić część G.1 

i przejść do części G.2, a następnie G.3 i G.4 

znajduje się domek letniskowy / nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - należy wypełnić część G.1 i przejść do części G.5 

G.WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

G.1 OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 Deklaruję, zbieranie odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą. 

 

 Deklaruję, że nie będę zbierał odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą. 

 
 

G.2. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

Jeżeli zadeklarowano  
w części G1 zbieranie 

odpadów w sposób 
selektywny, to przyjmujemy 

stawkę niższą 

Stawka w zł 
2,50 

Jeżeli w części G1 
zadeklarowano, że nie będzie 

prowadzona selektywna zbiórka 
odpadów, to przyjmujemy stawkę 

wyższą 

Stawka w zł
 

12,00 

Sposób obliczenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi: stawka opłaty x liczba osób zamieszkujących daną 
nieruchomość  

I. Liczba osób zamieszkujących daną 
nieruchomość  

II. Stawka w zł (2,50 lub 12,00) III. Razem kwota opłaty miesięcznej w zł 
(iloczyn kolumny I x II) 

   
 

poz. 1 

 

G.3 DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

Sposób obliczenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi: ilość pojemników o określonej pojemności x stawka 
opłaty za ten pojemnik  

I. Wielkość 
pojemników na 

odpady 
komunalne 

II. Stawka opłaty miesięcznej  
za pojemnik w zł 

III. Ilość pojemników IV. Wysokość miesięcznej 
opłaty  

(iloczyn kolumn II A lub II B x III) 
w zł 

A) Jeżeli w części G1 
zadeklarowano zbieranie odpadów 

w sposób selektywny, to 
przyjmujemy stawkę niższą  

B) Jeżeli w części G1 
zadeklarowano, że nie będzie 

prowadzona selektywna zbiórka 
odpadów, to przyjmujemy stawkę 

wyższą 

0,12 m3 (120 l) 26,00 50,00 
  

0,24 m3 (240 l) 50,00 98,00 
  

1,1 m3  (1100 l) 70,00 130,00 
  

7,5 m3  (7500 l) 250,00 300,00 
  

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma kwot  
z kolumny IV w zł) 
 

 

 
poz. 2 
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G.4 DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI O CHARAKTERZE MIESZANYM – nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, 

na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat wyliczonych w części G.2 i G.3 i wynosi: 

I. Opłata wyliczona w części G.2 poz.1 w zł II. Opłata wyliczona w części G.3 poz. 2 w zł III. Wysokość opłaty miesięcznej za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma 

kolumny I i II) w zł 
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G.5 DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 
 

Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, określona w uchwale Rady Gminy Szczerców jeżeli 
odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (50,00zł)  

 

50,00zł/rok 

Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, określona w uchwale Rady Gminy Szczerców jeżeli 
odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (150,00zł)  

 
150,00zł/rok 

Liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 

 
 
 

poz. 4 

Łączna roczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 
domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe (odpowiednią stawkę 50,00zł lub 150,00zł należy 
pomnożyć przez poz. 4) 

 
 
 

poz. 5 

 

H.ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO ZAPŁATY 
 

H.1 ŁĄCZNA MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO ZAPŁATY
1 

Przenieś wyliczoną kwotę z części G.2 poz. 1 albo G.3 poz. 2 

albo G.4 poz. 3 
 

 

H.2 ŁĄCZNA ROCZNA KWOTA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO ZAPŁATY
2 

Przenieś wyliczoną kwotę z części G.5 poz. 5  

 

 

I.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ 

 

 Imię i Nazwisko Podpis (pieczęć) właściciela lub osoby władającej nieruchomością / osoby 

reprezentującej  

 

 

 Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 

 
 
 

 

J.ADNOTACJE ORGANU 
 

 Uwagi organu   

 Data (dzień - miesiąc - rok) 

 

 

Podpis przyjmującego formularz  
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Pouczenie 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014r. poz.1619 z późn. zm) 

 

Objaśnienia do wypełnienia deklaracji:  

1 
Opłatę wyliczoną w części G.2 poz. 1 albo G.3 poz. 2 albo G.4 poz. 3 wskazaną w części H.1 uiszcza się zgodnie z uchwałą Rady Gminy 

Szczerców w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 20-tego każdego 
miesiąca następującego po miesiącu, za który naliczona jest opłata. 

2 
Opłatę wyliczoną w części G.5. poz. 5 i wskazaną w części H.2 uiszcza się zgodnie z uchwałą Rady Gminy Szczerców w sprawie ustalenia 

ryczałtowej rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez 
część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe do 15 grudnia każdego roku, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. 

Jeżeli właściciel posiada kilka nieruchomości, dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 


