
Załącznik do 
Uchwały Nr XV/138/2015

Rady Gminy Szerzyny
z dnia 29 października 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

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

Termin składania wypełnionych deklaracji:
1. W terminie  14  dni  od  dnia  zamieszkania  na  danej  nieruchomości  pierwszego  mieszkańca  lub  powstania  na  danej  nieruchomości

odpadów komunalnych.
2. W terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

A. ORGAN, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ

Wójt Gminy Szerzyny
38-246 Szerzyny 
Szerzyny 521
B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

    Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwą pozycję):

   □  pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku opłaty)................................

   □  zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty (data powstania obowiązku opłaty)........................

   □   korekta złożonej deklaracji  (data powstania obowiązku opłaty) ….............................

   □   wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty  (data ustania obowiązku opłaty) ….............................

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwą pozycję)

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

   Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję)

□   osoba fizyczna
□   osoba prawna
□   jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
□   spółka nie mająca osobowości prawnej
□   osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
□   inne (jakie)..............................................................

Rodzaj władania nieruchomością (zaznaczyć właściwą pozycję) 

□  właściciel
□  współwłaściciel
□  użytkownik wieczysty
□  współużytkownik wieczysty  
□  użytkownik 

□  zarządca
□  wspólnota mieszkaniowa
□  spółdzielnia mieszkaniowa
□  inne (jakie)......................................

 Pełna nazwa**/Nazwisko i imię*

PESEL* NIP **

* dotyczy składającego deklaracje będącego osobą fizyczną                          ** dotyczy składającego deklaracje nie będącego osobą fizyczną

Miejsce położenia nieruchomości (adres lub oznaczenia ewidencyjne działki)

C.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

Kraj Województwo Powiat

Gmina Miejscowość Numer domu / numer lokalu

Kod pocztowy i poczta E-mail* Telefon kontaktowy*

* Podanie numeru telefonu i e-mail jest dobrowolne



   D1. USTALENIE WYSOKOŚCI  OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wyszczególnienie Ilość1 Sposób gromadzenia odpadów

Liczba mieszkańców 
zamieszkujących 
nieruchomość2

□ SEGREGOWANE     
 
□ ZMIESZANE

Liczba pojemników o 
pojemności 120 l3

□ SEGREGOWANE      

□ ZMIESZANE

Wyszczególnienie Ilość1 Stawka opłaty4 Kwota opłaty 
(ilość × stawka opłaty)

Opłata za odpady segregowane

Opłata za odpady zmieszane

D2.  USTALENIE  WYSOKOŚCI  RYCZAŁTOWEJ  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI

OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ  DOMKI LETNISKOWE
6

Ilość domków letniskowych Roczna stawka opłaty ryczałtowej Kwota opłaty
(ilość × stawka opłaty)

D.3.  USTALENIE  WYSOKOŚCI  RYCZAŁTOWEJ  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI

OD NIERUCHOMOŚCI  WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE.
6

Nieruchomość wykorzystywana na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe

Roczna stawka opłaty ryczałtowej Kwota opłaty
(ilość × stawka opłaty)

   E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO5

  

Imię Nazwisko

Data wypełnienia Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

   F. ADNOTACJE ORGANU

Uwagi organu

POUCZENIE:
I. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
II. Właściciel  nieruchomości  uiszcza  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  wysokości

określonej  w  uchwale  Rady  Gminy  Szerzyny  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Szerzyny oraz
w  terminie  i  sposób  określony  w  uchwale  Rady  Gminy  Szerzyny  w  sprawie  w  sprawie  terminu,
częstotliwości  i  trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny.

1 W przypadku nieruchomości: 
- zamieszkałych należy podać ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość,
- niezamieszkałych należy podać ilość pojemników na odpady. 

2   Dotyczy nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
3   Dotyczy nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
4   Należy wpisać stawkę opłaty określoną w uchwale Rady Gminy Szerzyny w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
     za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki opłaty na terenie gminy Szerzyny.  
5  W przypadku osoby reprezentującej należy przedłożyć stosowne upoważnienie.
6  Dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na   
cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku


