DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

na terenie nieruchomości zamieszkałych, położonych w gminie Szczucin
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2017.1289 z
późn.zm.)
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Szczucin. Przez
właścicieli nieruchomości rozumie się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością.
Termin składania deklaracji:

14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

14 dni od dnia w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji, mające wpływ na wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami.
Miejsce składania deklaracji: Formularz należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie, przesłać
pocztą na adres urzędu – ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin, lub złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ SZCZUCINA, UL. WOLNOŚCI 3, 33-230 SZCZUCIN
A.1. Obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole oraz podać datę zaistniałych okoliczności)
□

Pierwsza deklaracja (zaznaczyć w przypadku składania

pierwszej deklaracji w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych)

Data zamieszkania pierwszego mieszkańca lub data powstania
odpadów
…..........................................................
(miesiąc i rok)

□

Nowa deklaracja (zaznaczyć w przypadku składania
nowej deklaracji, w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany
danych będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty, np.
zmiana liczby osób zamieszkałych, zmiana sposobu zbierania
odpadów)

Data zaistnienia zmian
…..........................................................
(miesiąc i rok)

□

Korekta deklaracji (zaznaczyć w przypadku
konieczności dokonania zmiany błędnie podanych danych w
poprzedniej deklaracji, lub danych nie będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty, np. zmiana nazwiska lub
nazwy właściciela)

Okres, którego korekta dotyczy
od …...................... do ..........................
(miesiąc i rok - miesiąc i rok)

Uzasadnienie złożenia deklaracji (dane dobrowolne),np. zamieszkanie nowonarodzonego dziecka, przyjazd mieszkańca z
innej gminy/zagranicy, wyjazd mieszkańca, zgon osoby zamieszkującej nieruchomość ………………..…….………………..
……………………………………………………...……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….……………….………
B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
* dotyczy właściciela będącego osobą fizyczną
** dotyczy właściciela będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
B.1. Dane składającego deklarację
1. Imię i nazwisko osoby składającej deklarację*/Nazwa pełna**
…...........................................................................................................................................
2. Numer Pesel* …............................................ / Nr REGON** ….........................................
Nr NIP** …....................................................
3. Pracodawca zobowiązanego i jego adres (dane dobrowolne)
…............................................................................................................................ ...............
4. Nr rachunku bankowego wskazany do zwrotu nadpłaty (dane dobrowolne)
…..........................................................................................................................................
B.2. Adres zamieszkania podmiotu składającego deklarację*/ adres siedziby** (adres do korespondencji)
1.Gmina:

2.Ulica:

3.Nr domu:

4.Nr lokalu:

5.Miejscowość:

6.Kod pocztowy:

7.Poczta:

8. Tel./Adres e-mail: (dane dobrowolne)

B.3. Sposób władania nieruchomością (zaznaczyć właściwe pole)
□ 1.właściciel nieruchomości
□ 4.zarząd wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej
□ 2.współwłaściciel
□ 5.użytkownik wieczysty
□ 3.najemca, dzierżawca
□ 6.inny podmiot władający nieruchomością
W przypadku kilku zobowiązanych, tzn. kilku współwłaścicieli nieruchomości, do składanej deklaracji należy podać ich
dane w poniższej tabeli:
Lp.

Imię i nazwisko współwłaściciela nieruchomości

Adres zamieszkania

C. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (w przypadku kilku
nieruchomości, dla każdej należy złożyć odrębną deklarację)
1. Miejscowość/ Ulica:
2. Numer budynku:
3. Numer działki z ewidencji gruntów w przypadku braku numeru budynku ………..……
4. Obręb:

□ teren miejski

5. Typ nieruchomości:

□ teren wiejski

□ zabudowa jednorodzinna

□ zabudowa wielorodzinna (wielolokalowa)

C.1. Liczba gospodarstw domowych (w kratce podać liczbę gospodarstw domowych znajdujących się na nieruchomości,
na której wytwarzane są odpady komunalne; w przypadku zabudowy wielolokalowej należy podać liczbę lokali).
Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie się

utrzymujących, niezależnie od stopnia pokrewieństwa.
□ Gospodarstwo 1- osobowe
□ Gospodarstwo 4- osobowe

□ Gospodarstwo 2- osobowe
□ Gospodarstwo 5- osobowe

□ Gospodarstwo 3- osobowe
□ Gospodarstwo 6- i więcej osobowe

D. INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
D.1. Oświadczam, że odpady komunalne z mojej nieruchomości zbierane będą w sposób (zaznaczyć właściwe pole)
□ SELEKTYWNY (osobno szkło, tworzywa sztuczne i metale, papier, odpady ulegające biodegradacji, pozostałe odpady
zmieszane i popiół, zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Szczucin)
□ NIESELEKTYWNY (wszystkie opady komunalne zbierane będą razem bez segregacji)
D.2. Oświadczam, że odpady biodegradowalne (resztki żywności, trawę, liście) będę gromadzić w kompostowniku (dane
dobrowolne)
□ TAK
□ NIE
E. USTALENIE MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z mojej nieruchomości wynosi:
…......................... zł (słownie: …...........................................................................................złotych)
F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Informacje dodatkowe:
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi na wskazany przeze mnie adres
e- mailowy (dane dobrowolne)
............................................................
(miejscowość i data)

………………………………………….
(czytelny podpis osoby składającej deklarację)

G. POUCZENIE
W przypadku nieuiszczenia w określonych terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity
Dz.U.2017.1201 z późn. zm.)

H. ADNOTACJE URZĘDU
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Objaśnienia:
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Szczucina deklarację o wysokości opłaty

za gospodarowanie odpadami w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza
Szczucina 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.
3. Zgodnie z art. 6q ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz.U.2017.1289 z późn.zm.), w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji
zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie
stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była
świadczona (dot. złożenia deklaracji po ustawowym 14-dniowym terminie).
3. Zgodnie z art. 6o Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst

jednolity Dz.U. 2016.250 z późn.zm.), w razie niezłożenia deklaracji lub w przypadku uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Szczucina określi, w drodze decyzji wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje
mieszkaniec.
4. W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane
odpady komunalne i powiadamia o tym Gminę. Burmistrz Szczucina w formie pisemnej poinformuje
właściciela nieruchomości o tym fakcie, a przy kolejnym stwierdzeniu niesegregowania odpadów - ustali w
drodze decyzji stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób nieselektywny od
miesiąca w którym po raz pierwszy stwierdzono fakt niesegregowania odpadów komunalnych.

TEREN WIEJSKI
Opłata przy segregacji
Opłata za niesegregowanie
Wielkość gospodarstw domowych
odpadów
odpadów
Gospodarstwo 1 osobowe
10,00 zł
20,00 zł
Gospodarstwo 2 osobowe
16,00 zł
32,00 zł
Gospodarstwo 3 osobowe
20,00 zł
40,00 zł
Gospodarstwo 4 osobowe
26,00 zł
52,00 zł
Gospodarstwo 5 osobowe
34,00 zł
68,00 zł
Gospodarstwo 6 i więcej osobowe
40,00 zł
80,00 zł
TEREN MIEJSKI (w tym budynki wielolokalowe)
Opłata przy segregacji
Opłata za niesegregowanie
Wielkość gospodarstw domowych
odpadów
odpadów
Gospodarstwo 1 osobowe
15,00 zł
30,00 zł
Gospodarstwo 2 osobowe
24,00 zł
48,00 zł
Gospodarstwo 3 osobowe
32,00 zł
64,00 zł
Gospodarstwo 4 osobowe
38,00 zł
76,00 zł
Gospodarstwo 5 osobowe
46,00 zł
92,00 zł
Gospodarstwo 6 i więcej osobowe
52,00 zł
104,00 zł

WYKAZ OSÓB WCHODZĄCYCH
W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
L.p.

Imię i nazwisko

Adres

Nr budynku

