
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/258/2018 

RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 8 marca 2018 r. 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości połozonych na terenie Gminy Szczytniki 

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), Rada Gminy Szczytniki 

uchwala, co następuje: 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Szczytniki, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały.  

2. Załącznik zawiera objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji oraz pouczenie, że deklaracja 

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

§ 2. Deklaracja, której wzór określa załącznik do uchwały przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 6 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. 

§ 3. 1. Deklaracje o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi należy: 

1) składać osobiście w Urzędzie Gminy w Szczytnikach, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki, lub; 

2) przesyłać za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Gminy w Szczytnikach, Szczytniki 139, 62-865 

Szczytniki, lub; 

3) przesyłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy w Szczytnikach za pośrednictwem Elektronicznej 

Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl .  

2.  Wzór deklaracji będzie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szczytniki  

pod adresem www.szczytniki.ug.gov.pl oraz jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy 

w Szczytnikach. 

§ 4. Ustala się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej: 

1. Format elektroniczny określony jest w formacie XML; 

2. Układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne zostanie określony w drodze publikacji w Centralnym Repozytorium 

Dokumentów; 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 marca 2018 r.

Poz. 2430



3. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu warunków 

określających wymagania Rozporządzeni a Parlamentu Europejskiego i Rady nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. 

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym (eIDAS) oraz ustawy z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 

(Dz. U. poz. 1579),  lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy 

z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 

z 2017r., poz. 570). 

§ 5. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia: 

1) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 

odpadów komunalnych; 

2) nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXII/125/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016r., poz. 4979) 

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

Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

(-) Bogdan Augustyniak 
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Załącznik do Uchwały Nr XLIV/258/2018 

Rady Gminy Szczytniki 

z dnia 8 marca 2018 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY SZCZYTNIKI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) 
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których 

powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Szczytniki 
Miejsce i forma składania 

deklaracji: 
- w formie pisemnej - w Urzędzie Gminy w Szczytnikach, Szczytniki 139, 

62-865 Szczytniki, lub; 
- w formie pisemnej - drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Szczytnikach, 

Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki, lub; 
- w formie elektronicznej - do Urzędu Gminy w Szczytnikach za pośrednictwem 

Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem 

www.epuap.gov.pl , jako załącznik w pliku o formacie PDF. 
Termin składania deklaracji: 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie 

obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 

zaistnienia zdarzeń, mających wpływ na wysokość opłaty* 
Nazwa i adres siedziby organu 

właściwego do złożenia 

deklaracji: 

 
Wójt Gminy Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki 

A.    OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź, stawiając krzyżyk w odpowiednim kwadracie) 

 
        Pierwsza deklaracja - data powstania obowiązku (dzień-miesiąc-rok): …...…………….…… 

 
       Korekta deklaracja     -   data (dzień-miesiąc-rok): …...…………….…… 

 
      Zmiana danych zawartych w deklaracji - data zaistnienia zmiany (dzień-miesiąc-rok): ….............………… 
 
Uzasadnienie zmiany: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………...... 
B.    SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź, stawiając krzyżyk w odpowiednim kwadracie) 
       Właściciel  
       Współwłaściciel  
       Użytkownik wieczysty nieruchomości 
       Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  
       Inny podmiot władający nieruchomością 

C.    DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
C.1. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
      osoba fizyczna 
      osoba prawna 
      jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

C.2. PEŁNA NAZWA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
IMIĘ/Nazwa skrócona

** Nazwisko/ Nazwa pełna 
** 
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NIP
** PESEL 

NR TELEFONU
*** E-MAIL

*** 

C.3. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJACEGO DEKLARACJE 
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA MIEJSCOWOŚĆ ULICA  

NR DOMU / NR LOKALU  KOD POCZTOWY POCZTA 

NR DZIAŁKI 
**** 

                                 ….……… 
D. ADRES NIERUCHOMOŚĆI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE SIEDZIBY/ADRES  

(wypełnić jeśli adres jest inny niż podany w pozycji C.3.) 
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA MIEJSCOWOŚĆ ULICA 

NR DOMU / NR LOKALU KOD POCZTOWY POCZTA 

NR DZIAŁKI  
                           ………… 
E. OŚWIADCZENIE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJACEGO 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje: 
 

…………………….…..... osoba/osoby/osób 
(podać liczbę osób zamieszkujących) 

Odpady komunalne gromadzone są w sposób : 
                     selektywny                                     nieselektywny             
                      (zaznaczyć właściwy kwadrat)  
Na terenie nieruchomości wskazanej w pozycji D. prowadzony jest 

przydomowy kompostownik   
                  TAK                   NIE 

F. OBLICZANIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI                                                         

KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCI 
 

 
Miesięczna stawka opłaty za jednego 

mieszkańca 
(proszę zaznaczyć jeden właściwy kwadrat) 

 
               7 zł 
Jeżeli zaznaczono „selektywny” 
(jeżeli odpady komunalne są zbierane  

w sposób selektywny w dziale E. 

 
                12 zł 
Jeżeli zaznaczono „nieselektywny” 
(jeżeli odpady komunalne są zbierane  

w sposób nieselektywny w dziale E. 

 

 
.................................    X    …………………………. 

*****  
=     …..………………..……… 

    (liczba mieszkańców)                            (stawka opłaty od mieszkańca)                        ( iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 
 
Wysokość opłaty miesięcznej za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi  ……………………….. zł  

 
Data wypełnienia deklaracji 

przez składającego 

 
      ……………………… 

Podpis 

 

 
………………………………………………… 
                            (czytelny podpis) 

G. ADNOTACJE ORGANU 
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Pouczenie: 
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017r., poz. 1201 ze zm.)  
 
Objaśnienia: 
1. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości właściciel powinien złożyć odrębne deklaracje dla każdej nieruchomości. 
2. Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza miejscem zamieszkania powyżej 

2 miesięcy. 
3. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi lub uzasadnionych wątpliwości, co do danych 

zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Szczytniki określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. 
4. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy zawiadamia właściciela nieruchomości 
o wysokości opłaty  za zagospodarowanie odpadami komunalnym wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. 

W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. 
5. Pole „Pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za  

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwsza deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca. 
6. Pole „Zmiana danych zawartych w deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty (m. in. Zmiana ilości osób, zmiana sposobu gospodarowania odpadami itd..), termin złożenia deklaracji mieniającej wynosi 

14 dni  od nastąpienia zmiany. 
7.  Pole „Korekta deklaracji  należy zaznaczyć znakiem „X” (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy itp.) w złożonej deklaracji 

w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (m. in. Zmiana ilości osób, zmiana sposobu gospodarowania 

odpadami itd..), termin złożenia deklaracji mieniającej wynosi 14 dni  od nastąpienia zmiany. 
 
* Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy 
Szczytniki w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych. 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 
nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Szczytniki w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
** Wypełnić w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 
*** Podanie tych danych nie jest obowiązkowe. Ich podanie ułatwi kontakt ze strony pracowników Urzędu Gminy. 
**** Wypełnić w przypadku, gdy nieruchomość nie ma nadanego numeru porządkowego. 
***** Miesięczne stawki opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Szczytniki. 
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