
 

      DO-1                           

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy1  

1. PESEL/REGON 

           
2. Dzień-  Miesiąc-     Rok 

    ……..-  ……….- …….. 

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

2013 r., poz. 1399z późn. zm.). 

Uchwała Nr 295/LIII/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 11 listopada 2014r. w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Składający: Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przez których rozumie się także 

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością.   

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:  

Burmistrz Szczuczyna 

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) 

            □ złożenie deklaracji                    □ korekta deklaracji (data zaistnienia zmian _____-_____-_____) 

 

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 KRS/NIP: 

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

 

D.3.  Dane nieruchomości- na której powstają odpady komunalne2 

19. Miejscowość 

 

20. Kod pocztowy 21. Poczta 

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

 
 

 

                                                 
*Pola nieobowiązkowe  
1 W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. 
2 Dla każdej nieruchomości należy złożyć oddzielną deklarację.  



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: 

                            □ selektywny3                                                      □ zmieszany 
 

 

E.2. Wyliczenie opłaty 

Rodzaj gospodarstwa domowego4 Liczba gospodarstw  na 

nieruchomości5 

Stawka opłaty6 

(zł/miesiąc) 

Kwota opłaty7 

(zł/miesiąc) 

Jednoosobowe gospodarstwo domowe 38. 39. 40. 

Małe gospodarstwo domowe ( 2 osoby) 41. 42. 43. 

Średnie gospodarstwo domowe (od 3 do 5 osób) 44. 45. 46. 

Duże gospodarstwo domowe ( od 6 osób)  47 48 49 

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

 

50. 

Opłata kwartalna (kwotę z pozycji 50 należy pomnożyć przez 3)8 [zł/miesiąc]  

 

51. 

 

 

F. Informacja o załącznikach (do niniejszej deklaracji załączono) 
 

1. ………………………………………………………………………………………...…… szt.: …………… 
 

2. ……………………………………………………………………………………………… szt.:……………. 
 

3. ……………………………………………………………………………………………….szt.:…………….. 

 

G. Oświadczenie i podpis osoby składającej deklarację. 

                                                 
3 Selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć przez gromadzenie w oddzielnych pojemnikach poszczególnych 

rodzajów odpadów, z podziałem na co najmniej trzy grupy tworzywa sztuczne, szkło, papier- zgodnie z regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczuczyn. 

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych Burmistrz Szczuczyna w drodze decyzji naliczy opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi określona dla odpadów zmieszanych (wyższą).     
4 Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą 

lokal lub zespół mieszkających razem osób spokrewnionych lub niespokrewnionych wspólnie utrzymujących się, jak 

również osoby które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu: 

- jednoosobowe gospodarstwo domowe- rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się z 1 osoby. 

- małe gospodarstwo domowe- rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się z 2 osób.  

- średnie gospodarstwo domowe- rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się z nie mniej niż 3 osób i 

nie więcej niż 5 osób.  

- duże gospodarstwo domowe- rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się z nie mniej niż 6 osób.   
5 Dotyczy jedynie nieruchomości wielolokalowych (budynków wielorodzinnych).  
6 Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a 

przy wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać stawkę obniżoną.   
7 Wyliczenie kwoty opłaty stanowi iloczyn poszczególnych gospodarstw domowych i stawki opłaty przypisanej dla 

danego gospodarstwa domowego w Uchwale Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty. 
8 Opłatę z pozycji 51 należy wpłacać w odstępach kwartalnych: do 15 marca br.-  I kwartał; do 15 czerwca br.-  II 

kwartał; do 15 września br.-  III kwartał;  do 15 grudnia br.-  IV kwartał; w kasie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie 

lub przelewem na konto  w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. 



 

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) 

 

 

 

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

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 lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

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. Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, przesłać drogą pocztową lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej na wskazany wyżej adres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


