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1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację  

 

2. Nr dokumentu                                                                     Załącznik  
  do uchwały Nr XXX/213/2013 

          Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie  
          z dnia 22 marca 2013 roku  

D-O     
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

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

 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także 

współwłaścicieli, użytkowników  wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością;  
   

  

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 3. Nazwa i adres siedziby wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 

 

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn 

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

q1. pierwsza deklaracja   q 2. korekta pierwszej deklaracji  

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
                              * - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną                                                    ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 

 5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

q1. właściciel, użytkownik lub posiadacz  q 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz  

 
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 6. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

q1. osoba fizyczna  q 2. osoba prawna  q 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
 7. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 

 

 8. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię ** 

 9. Identyfikator REGON 

 

10. Numer PESEL ** 

 

C.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 
 14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat  

 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 

 21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta 
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D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  I SPOSÓB 
POSTĘPOWANIA  Z  ODPADAMI  

 
 D.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY  
 24. Położenie nieruchomości (adres) 

 
   

 
D.2 OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT 
 
25. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej, określonej w części D.1 deklaracji zamieszkuje ……………. osób.  

 
D.2. STAWKA OPŁATY i SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (zaznaczyć właściwy    
           kwadrat) 
 
26.    dotyczy nieruchomości, na terenie której zamieszkują osoby tworzące wspólne gospodarstwo domowe,  do 4 osób  włącznie                                                           

q odpady zmieszane  (nie segregowane) - 14 zł                                         q  odpady  selektywne (segregowane) - 7 zł  
 
27.    dotyczy nieruchomości, na terenie której zamieszkują osoby tworzące wspólne gospodarstwo domowe,  liczące co najmniej 5 osób  i 
         więcej    

q   odpady  zmieszane (nie segregowane) - 50 zł                              q  odpady  selektywne (segregowane) - 30 zł 
 
 
E. CZY NA NIERUCHOMOŚCI ODPADY SĄ KOMPOSTOWANE (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

28.                                  q  tak                    q  nie  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

F. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY  
 Kwota kwartalnej opłaty (oblicza i wpisuje właściciel):  

Zaznaczony kwadrat w pozycji 26 - ilość osób z pozycji 25 x wybrana  stawka opłaty x 3;  
Zaznaczony kwadrat w pozycji 27 - wybrana stawka opłaty x 3.  

 
 

 
 
 
29.                                  zł 

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 
 

 30. Liczba i nazwy załączników  

 
 

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁASCICIELA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 

Oświadczam, że są mi znane przepisy o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.  

 31. Imię 32. Nazwisko 

 33. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 
 
 
 

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ 

34. Podpis (pieczęć) właściciela lub osoby władającej nieruchomoscia/ 
osoby reprezentującej  

 

I. ADNOTACJE URZĘDOWE (wypełnia organ przyjmujący deklarację) 

 35. Uwagi  

 36. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

37. Podpis przyjmującego formularz 
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 Pouczenie 
 

     
1. Deklarację składa się w siedzibie Urzedu Miejskiego w Szczebrzeszynie ul. Plac Tadeusza Kościuszki 1, 

pokój nr 1 /obok kasy/ lub przesyła na adres: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie, ul. Plac Tadeusza Kościuszki 
1, 22-460 Szczebrzeszyn. 

2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele 
nieruchomości zamieszkałych są obowiązani złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku. 

3. Osoby które zamieszkają na danej nieruchomości po dniu 30 kwietnia 2013 roku deklarację obowiązani są 
złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania.  

4. W przypadku zmiany liczby osób, nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania nowych 
okoliczności.  

5. Zgodnie z uchwała Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie Nr XXVII/188/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w 
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę 
należy uiszczać bez wezwania, w następujących terminach kwartalnych: - do 25 marca za I kwartał, - do 25 
czerwca za II kwartał, - do 25 września za III kwartał, do 24 grudnia za IV kwartał. Opłata uiszczana jest 
gotówką  w kasie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie lub na rachunek bankowy nr BS Szczebrzeszyn 
13963200062001000003580001 

6. Niezłożenie niniejszej deklaracji w wymaganym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych 
zawartych w niniejszej deklaracji skutkowało będzie wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z art. 60 Ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.  

7. 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 2005 r. Nr 229, poz.1954 z 
późn. zm.). 
 

 

 


