
UCHWAŁA NR XXXIII/ 155/ 2013
RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 19 lutego 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 i 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 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951), Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, obejmujących objaśnienia dotyczące sposobu ich 
wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracje stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Wzory 
deklaracji określone są w załącznikach do uchwały. 

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy 
w Szydłowie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości nowego mieszkańca, a w przypadku 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - od objęcia nieruchomości 
w posiadanie bądź użytkowanie. 

§ 3. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele 
nieruchomości zobowiązani są złożyć w terminie do dnia 15 marca 2013 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Janusz Juszczak
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                                                                                                                                                                                               Załącznik Nr 1 
                                                                                                                                                                                               do Uchwały Nr XXXIII/ 155/ 2013 
                                                                                                                                                                                               Rady Gminy Szydłów 
                                                                                                                                                                                                z dnia 19 lutego 2013 r. 

 
 

DEKLARACJA W SPRAWIE USTALENIA  WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

- nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 
lub w części zamieszkują a w części nie zamieszkują mieszkańcy 

 

Dzień – Miesiąc - Rok 
 

‗‗ ‗‗ -‗‗ ‗‗ -‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ 

A. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADA SIĘ DEKLARACJE 

WÓJT GMINY SZYDŁÓW 

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

  pierwsza deklarację                            zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

  Właściciel                                           Inny 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Składający: 
□ osoba fizyczna     □ osoba prawna     □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej                                              

Imię i Nazwisko/Nazwa  
składającego deklarację:  …………………………………………………………………......................................... 

PESEL (dotyczy osoby fizycznej)         ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ 

Telefon kontaktowy: ….................................…….. 

Adres zamieszkania/Siedziba składającego deklarację: 
Kraj        Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE          

       (jeżeli inny niż w rubryce D) 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

F. Oświadczam,   że   na   terenie   nieruchomości wskazanej w     niniejszej     

deklaracji     odpady     będą gromadzone i odbierane w sposób: 
□ selektywny □ zmieszany 

Liczba mieszkańców gospodarstwa  

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. 

poz. 391 z późn. zm.) 

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują lub w części zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Termin składania: Pierwszy termin składania do 15 marca 2013 roku lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w 

którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji 

Miejsce składania:   Urząd Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów 
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W przypadku wystąpienia różnicy w liczbie osób zameldowanych i zamieszkałych prosimy o uzasadnienie rozbieżności. 
Uzasadnienie: 

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

Rodzaj gromadzenia odpadów selektywny zmieszany 

Miesięczna opłata za jednego mieszkańca …………………… zł ……………………… zł 

Łączna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(liczba mieszkańców / stawka opłaty) …………………….. zł 

G. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji prowadzona jest działalność gospodarcza: 

NAZWA FIRMY …………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………......... 

NIP ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ 

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej 
 
………………………………………………………………………………………….. 
(wpisać właściwe np. lokal gastronomiczny, handel i usług - jaki) 

Odpady gromadzone są w pojemnikach 
(podać liczbę pojemników o pojemności:  
120 l, 240 K 1100 1, Kontener KP 7 

120 l 
240 l 

1100 l 
KP 7 (7000 l) 

 
pojemność 

‗‗ ‗‗ 

‗‗ ‗‗ 

‗‗ ‗‗ 

‗‗ ‗‗ 

‗‗ ‗‗ 

liczba pojemników 

Rodzaj gromadzenia odpadów selektywny zmieszany 

Miesięczna    kwota    opłaty    za    gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wynosi: 

pojemnik 120 l 

pojemnik 240 l 

pojemnik 1 100 l 

Kontener KP 7 (7 000 l) 

 ....................... zł 

 ....................... zł 

 ....................... zł 

 ....................... zł 

 ....................... zł 

 ....................... zł 

 ....................... zł 

 ....................... zł 

Łączna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (liczba pojemników 

x stawka opłaty za pojemnik) …............... zł 

H. Łączna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma kwoty 

z części F i G) ..………..……zł 

I. Czy nieruchomość wskazana w części E niniejszej  deklaracji wyposażona jest 
w kompostownik? □ TAK □ NIE 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem 
faktycznym. 
 
        …...........................................                                              …............................................. 
                      (miejscowość i data)                                                                                                    (czytelny podpis) 

Pouczenie: 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

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 do Wójta Gminy Szydłów w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 
zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana. 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Szydłów o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
 

K. ADNOTACJE ORGANU 

 
—————————————————————————————————————————————————————————
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Informacja dodatkowa do deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

 
Wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość: 
 

L.p. Imię i nazwisko PESEL 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
..........................................                                                               ...............................................  
   (miejscowość, data)                                                                                    (czytelny podpis) 
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
 ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

- nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy 
 

Dzień – Miesiąc - Rok 
 

‗‗ ‗‗ -‗‗ ‗‗ -‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ 

A. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADA SIĘ DEKLARACJE  

WÓJT GMINY SZYDŁÓW 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  pierwsza deklarację                            zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

  Właściciel                                           Inny 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Składający: 
□ osoba fizyczna     □ osoba prawna     □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
                                                                                                (np. wspólnota mieszkaniowa)  

Imię i Nazwisko/PEŁNA NAZWA FIRMY:   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL/ NIP ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ 

Telefon kontaktowy:  

Adres zamieszkania/Siedziba składającego deklarację: 
Kraj        Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE          

       (jeżeli inny niż w rubryce D) 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

F. Oświadczam,   że   na   terenie   nieruchomości wskazanej w     niniejszej     

deklaracji     odpady     będą gromadzone i odbierane w sposób: 
□ selektywny □ zmieszany 

Odpady gromadzone są w pojemnikach 
(podać liczbę pojemników o pojemności:  
120 l, 240, 1100 l, 2500 l Kontener KP 7) 

120 l 
240 l 

1100 l 
2500 l 

KP 7 (7000 l) 

pojemność 

‗‗ ‗‗ 

‗‗ ‗‗ 

‗‗ ‗‗ 

‗‗ ‗‗ 

‗‗ ‗‗ 

‗‗ ‗‗ 

liczba pojemników 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. 
poz. 391 z późn. zm.) 

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują lub w części zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Termin składania: Pierwszy termin składania do 15 marca 2013 roku lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w 
którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji 

Miejsce składania:   Urząd Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów 
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Rodzaj gromadzenia odpadów selektywny zmieszany 

Miesięczna    kwota    opłaty    za    gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wynosi: 

 

pojemnik 120 l 

pojemnik 240 l 

pojemnik 1 100 l 

pojemnik 2500 l 

Kontener KP 7 (7 000 l) 

 .......................  zł 

 .......................  zł 

 .......................  zł 

 .......................  zł 

…………………….. zł 

 ....................... zł 

 ....................... zł 

 ....................... zł 

 ....................... zł 

…………………….. zł 

Łączna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (liczba pojemników 

x stawka opłaty za pojemnik) …...............zł 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem 
faktycznym. 
 
 
        …...........................................                                              …........................................................ 
                      (miejscowość i data)                                                                                         (czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska) 
 
 

Pouczenie: 

 W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego. 

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 do Wójta Gminy Szydłów w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 
zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana. 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Szydłów o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji 
właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 
uzasadnione szacunki. 

H. ADNOTACJE ORGANU 
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