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UCHWAŁA NR XXV/ 148/ 2016
RADY GMINY SZYDŁÓW
z dnia 29 czerwca 2016 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 2016 r., poz. 446) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada Gminy
Szydłów uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Deklaracja, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy
w Szydłowie w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości nowego mieszkańca,
2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości.
§ 3. 1. Deklaracja winna być złożona pisemnie:
1) w Urzędzie Gminy Szydłów, adres: Szydłów ul. Rynek 2 lub
2) przesłana za pośrednictwem poczty polskiej lub operatora publicznego na adres: Urząd Gminy Szydłów, ul
Rynek 2, 28-225 Szydłów lub
3) przesłana w formie elektronicznej do Urzędu Gminy w Szydłowie za pośrednictwem Platformy
Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik, w pliku o
formacie PDF.
2. Wzór deklaracji będzie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłów pod
adresem: www.szydlow.bip.jur.pl, na stronie internetowej Gminy Szydłów: www.szydlow.pl oraz jako
formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Szydłowie.
§ 4. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu stawy z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662, z
2015 r. poz. 1893) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 22a i 20b ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (jednolity tekst
Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z 2016 r. poz. 352).
§ 5. Traci moc 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.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Janusz Juszczak
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Załącznik
do Uchwały Nr XXV/ 148/ 2016
Rady Gminy Szydłów
z dnia 29 czerwca 2016 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

‗‗ ‗‗ -‗‗ ‗‗ -‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują lub w części zamieszkują mieszkańcy w
rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca. Następne deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia
zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Urząd Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów

A.składania:
ORGAN DO KTÓREGO
SIĘ
DEKLARACJE
Miejsce
Urząd Gminy wSKŁADA
Szydłowie, ul.
Rynek
2, 28-225 Szydłów

WÓJT GMINY SZYDŁÓW

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy
kwadrat)
 pierwsza deklaracja
 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 mailowy:…………………………………………
Adres zamieszkania/Siedziba składającego deklarację:
Kraj

Województwo

Gmina

Ulica

Miejscowość

Powiat
Nr domu

Kod pocztowy

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE
(jeżeli inny niż w rubryce D)

Nr lokalu
Poczta
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Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica
F.
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Poczta

Nr domu

Nr lokalu

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w
niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i odbierane w
sposób:

□ selektywny □ zmieszany

Liczba mieszkańców gospodarstwa

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

Rodzaj gromadzenia odpadów
Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynosi:
pojemnik 120 l
pojemnik 240 l
pojemnik 1 100 l
Kontener KP 7 (7 000 l)
Łączna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (liczba
pojemników x stawka opłaty za pojemnik)
H. Łączna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(suma kwoty z części F i G)
I.
Czy nieruchomość wskazana w części E niniejszej deklaracji
wyposażona jest w kompostownik?

J.

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

120 l
240 l
1100 l
KP 7 (7000 l)
pojemność

selektywny

....................... zł
....................... zł
....................... zł
....................... zł

‗‗ ‗‗
‗‗ ‗‗
‗‗ ‗‗
‗‗ ‗‗
‗‗ ‗‗
liczba
pojemników

zmieszany

…………………. zł
…………………. zł
…………………. zł
………………… zł

…............... zł
..………..……zł

□ TAK

□ NIE
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Oświadczam, że podane w deklaracji dane są zgodne 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

..........................................
(miejscowość, data)

PESEL

...............................................
(czytelny podpis)

Objaśnienia sposobu wypełnienia deklaracji:
1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne lub
wielorodzinne oraz stale lub czasowo przebywają mieszkańcy - wypełniają deklarację
w częściach: A, B, C,D, E, F, J.
Wyliczenie opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz miesięcznej stawki opłaty za gospodarowa nie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca w wysokości
określonej odrębną uchwałą Rady Gminy Szydłów
2.W przypadku gdy tytuł prawny do nieruchomości posiadają dwie lub więcej osób
(współwłaściciele), a korzystają ze wspólnego punktu gromadzenia odpadów, deklarację
składa jeden współwłaściciel w imieniu pozostałych współwłaścicieli.

