
                               Załącznik do uchwały Nr54/XII/2016 
                       Rady Gminy Szulborze Wielkie 

           z dnia 29 czerwca 2016 
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

 
  

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

Podstawa prawna:       

 
 
Termin składania:     

 
  
 
 

Miejsce składania:      

          
Organ właściwy do 
przyjęcia deklaracji: 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 

250.) 
 
Pierwszą deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego 
mieszkańca. Korektę deklaracji należy złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności mających 
wpływ na powstanie obowiązku, bądź wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia 
zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty 
 
Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim, ul. Romantyczna  2, 07-324 Szulborze Wielkie 
 
Wójt Gminy Szulborze Wielkie 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
      Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  1.złożenie deklaracji             2. nowa deklaracja      3. korekta deklaracji (data zaistnienia zmian  ___  -  ___ -  ______)            

 

B. RODZAJ SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ      
      Rodzaj składającego deklarację : (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 właściciel,  współwłaściciel, najemca, dzierżawca  zarządca, użytkownik wieczysty,   inny ___________________ 

C. DANE INDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Nazwisko Imię (imiona) 

Pesel Imię ojca Imię matki 

Nr telefonu Adres e-mail 

 Adres zamieszkania  

Kraj 
 
 

Województwo Powiat 

Gmina 
 
 

Kod pocztowy  Poczta 

Miejscowość 
 
 

Ulica 
 

Nr domu/ Nr lokalu 

Adres do korespondencji (należy wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

Kraj 
 
 

Województwo Powiat 

Gmina 
 
 

Kod pocztowy Poczta 

Miejscowość 
 
 

Ulica Nr domu/Nr lokalu 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA  KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

Miejscowość Ulica Nr domu/ Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta Nr działki 

  



 
 

POUCZENIE 

1. Niniejsza deklaracja jest podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1996 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.). 

2. Opis selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Szulborze Wielkie w siedzibie Urzędu Gminy Szulborze Wielkie i na stronie www. ugszulborze.pl. 

 

E. OŚWIADCZENIE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA 
ODPADÓW E. 1.  Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w części D  niniejszej deklaracji odpady komunalne:   

(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   będą zbierane i odbierane w sposób selektywny  

  nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny 

 E. 2. Oświadczam, że odpady ulegające biodegradacji (resztki roślin i żywności) będę gromadził(a) w kompostowniku 
we własnym gospodarstwie domowym, a uzyskany kompost będę wykorzystywał(a) jako nawóz do pielęgnacji 

kwiatów i roślin (zaznaczyć właściwy kwadrat).     TAK                      NIE 

F.1. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Gospodarstwo domowe 

Liczba 
gospodarstw 
domowych na 
nieruchomości 

Stawka opłaty 

(miesięcznej) 
podkreślić właściwe, 

 zgodnie z deklaracją E.1. 

Miesięczna opłata 
za gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi 

liczba gosp. x stawka 

Gospodarstwo domowe  
jednoosobowe 

 Odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny -  9 zł. 
Odpady nie zbierane i odbierane w sposób selektywny - 22 zł.  

 

Gospodarstwo domowe  
dwuosobowe i trzyosobowe 

 Odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny -  15 zł. 
Odpady nie zbierane i odbierane w sposób selektywny - 22 zł. 

 

Gospodarstwo domowe  
czteroosobowe i większe 

 Odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny - 22 zł. 
Odpady nie zbierane i odbierane w sposób selektywny - 33 zł. 

 

F.2. WYLICZENIE ROCZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA DOMKÓW LETNISKOWYCH I INNYCH NIERUCHOMOŚCI 
WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

Rodzaj Ilość Ryczałtowa stawka opłaty 
podkreślić właściwe zgodnie oświadczeniem z części E.1. 

Roczna opłata za 
gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi 

Ilość domków 
letniskowych lub innych 
nieruchomości  x stawka 

Domek letniskowy  
Odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny -  140 zł. 

Odpady nie zbierane i odbierane w sposób selektywny - 280 zł. 
 

Inna nieruchomość  
Odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny -  140 zł. 

Odpady nie zbierane i odbierane w sposób selektywny - 280 zł. 
 

Razem   

 

Oświadczam własnoręcznym podpisem, że dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
 

...............................................................                                                         ..................................................................................                           
(miejscowość i data)                                                                                    (czytelny podpis składającego deklarację) 

ADNOTACJE URZĘDOWE 


