
 

UCHWAŁA NR 28/IV/19 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE 

z dnia 6 lutego 2019 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz terminu i miejsca składania deklaracji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 6n ust. 1, art. 6m ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 

przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1 przeznaczona dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani w terminie 14 dni od dnia zamieszkania mieszkańca na danej 

nieruchomości złożyć do Burmistrza Szczuczyna pierwszą deklarację, o której mowa w § 1. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 

w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. 

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 uchwały, właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć  

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn. 

2. Dopuszcza się składanie deklaracji, o której mowa w § 1, za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej, tj. elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, bądź za pomocą 

elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669). 

3. Format elektroniczny deklaracji, o której mowa w § 1, określony jest w formacie danych DOC, ODT, 

PDF zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania 

pism w formie dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 

elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180). 

4. Deklaracja, o której mowa w § 1, przesyłana w formie elektronicznej winna być opatrzona bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu 

ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1579, z 2018 r. poz. 650 i 1544) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu 

ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 

§ 5. Traci moc uchwała nr 160/XXI/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu 

i miejsca składania deklaracji (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 2823). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 lutego 2019 r.

Poz. 1050



§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Tomasz Mioduszewski 
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         Załącznik do Uchwały Nr 28/IV/19 

         Rady Miejskiej w Szczuczynie 

         z dnia 6 lutego 2019 r. 

 

 

       
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

1. PESEL/REGON 

           
2. Dzień-  Miesiąc-     Rok 

    ……..-  ……….- …….. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., 

poz. 1454 z późn. zm.). 

 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub 

użytkowaniu nieruchomości i innych podmiotów władających nieruchomościami 

zamieszkałymi położonych na terenie Gminy Szczuczyn.   

Termin składania: W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni 

od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji .  

Miejsce składania:  

Urząd Miejski w Szczuczynie pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

 

Burmistrz Szczuczyna , 19-230 Szczuczyn, pl. Tysiąclecia 23 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

            □ deklaracja złożona po raz pierwszy złożenie deklaracji    

          □ nowa deklaracja 

          □ korekta deklaracji złożonej w dniu ___-___-______  

 
 

C. DANE ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

5. Forma władania (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

    □ Właściciel nieruchomości                    □ Współwłaściciel                           □ Najemca, dzierżawca 

     □   Użytkownik wieczysty                       □ Zarządca                                       □ Inny 
 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

D.1. Osoba fizyczna 

6. Nazwisko 

 

7. Pierwsze imię, imiona 

7. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 

 

9. Imię ojca 10. Imię matki 

*11. Nr telefonu *12. Adres e-mail 

 

 

D.2. Pozostałe podmioty 

13. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/Nazwa pełna 14. Nazwa skrócona: 

15. Nr NIP: 

*16. Nr telefonu *17. Adres e-mail: 
 

 

D.3.  Dane nieruchomości- na której powstają odpady komunalne 
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19. Miejscowość 

 

20. Kod pocztowy 21. Poczta 

22. Ulica 23. Nr domu 24. Nr lokalu *25. Nr ewidencyjny w rejestrze gruntów 

 

 

 

 

D.4.  Adres do korespondencji- jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3. 

26.Kraj 

 

27.Województwo 28. Powiat 

29. Gmina 

 

30. Kod pocztowy 31. Poczta 

32. Miejscowość 

 

33. Ulica 34. Nr domu 35. Nr lokalu 

 

 

E. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 

E.1. Segregacja odpadów (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

36. Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób: 

                            □ selektywny                                                     □ zmieszany 
 

 

E.2. Wyliczenie opłaty 

Rodzaj gospodarstwa domowego Liczba gospodarstw  na 

nieruchomości 

Stawka opłaty 

(zł/miesiąc) 

Kwota opłaty 

(zł/miesiąc) 

Gospodarstwo domowe 1 osobowe 38. 39. 40. 

Gospodarstwo domowe 2 osobowe 41. 42. 43. 

Gospodarstwo domowe 3 osobowe 44. 45. 46. 

Gospodarstwo domowe 4 osobowe 47 48 49 

Gospodarstwo domowe 5 osobowe 50 51 52 

Gospodarstwo domowe 6 osobowe i więcej 53 54 55 

Łączna kwota opłaty miesięcznej (suma z pozycji 40, 43, 46, 49,52 i 55) 

 

56. 

Opłata kwartalna (kwotę z pozycji 56 należy pomnożyć przez 3)  

 

57. 

 

 

F. Oświadczenie i podpis osoby składającej deklarację. 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie 

danych niezgodnych z rzeczywistością. 
 

52. Data  53.  Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 
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G. ZAŁĄCZNIKI: 

 

1. …………………………………………………… 

 

2. …………………………………………………… 

 

3. …………………………………………………… 

 

H. ADNOTACJE URZĘDU 

 

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE 

 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienie tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 

czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018r. poz. 1314 z późn. zm.),  w sytuacji nie 

wnoszenia należnych opłat 

Obowiązek złożenia deklaracji do Burmistrza Szczuczyna o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi 

powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi należy złożyć nową deklarację do Burmistrza Szczuczyna w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 

zmiana.  

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Szczuczyna określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.  

Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, 

przesłać drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany wyżej adres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 1050


		2019-02-14T09:01:32+0000
	Polska
	Teresa Bożena Koczta
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




