
 

UCHWAŁA NR XX/125/15 

RADY GMINY SZCZANIEC 

z dnia  30 grudnia 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/155/12 z dnia 28 grudnia 2012 r., zmienioną uchwałą  

Nr XXVII/171/13 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomo-

ści położonych na terenie Gminy Szczaniec, oraz terminów i miejsca składania deklaracji 

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 mar-

ca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2015, poz. 1515) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr  XXVI/155/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia 

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

nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczaniec, oraz terminów i miejsca składania deklaracji, zmienio-

ną uchwałą nr XXVII/171/13 z dnia 27 lutego 2013r. wprowadza się zmianę w brzmieniu: załącznik  

nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec. 

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

wództwa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Wiesława Sieńkowska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 stycznia 2016 r.

Poz. 170



DEKLARACJA 
 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
 

Podstawa prawna: 
 
Składający: 
 
 
Miejsce składania: 
Organ właściwy do 
złożenia deklaracji: 

Art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1399 zpóźn.zm.). 
Właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się  w granicach 
administracyjnych Gminy Szczaniec, na których powstają odpady 
komunalne Urząd Gminy Szczaniec  
 
Wójt Gminy Szczaniec  

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

                   pierwsza deklaracja 
 

                     zmiana danych zawartych w deklaracji       …………………………………… 
                                                                                                  (dzień – miesiąc – rok) 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwy kwadrat)   

   
 

     os. fizyczna           os. prawna       jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowosci prawnej  

 

       Rodzaj własności /posiadania (zaznaczyć własciwy kwadrat) 

        właściciel                                użytkownik wieczysty 
 

        współwłaściciel                       inny podmiot władający nieruchomością 
   

        jednostki organizacyjne  i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu 
Nazwisko i imię lub  pełna nazwa  

Numer pesel REGON Numer NIP Nr telefonu 
1 

 

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

Kraj Województwo 
 
 

Powiat 
 
 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy 
 

Poczta 
 
 

C . ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Gmina 
 
 

Miejscowość 
 
 

Nr domu 
 
 

Nr lokalu 
 
 

Kod pocztowy Poczta 
 

Obręb/arkusz/nr działki 
 

1 
Informacja nieobowiązkowa 

 
 

   

Załącznik do uchwały Nr XX/125/15

Rady Gminy Szczaniec

z dnia 30 grudnia 2015 r.
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D . DEKLAROWANY SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPADÓW  
(odpowiednie zaznaczyć) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie C odpady komunalne będą zbierane 
w następujący sposób: 
 
    zbierane selektywnie                     zmieszane odpady komunalne (odpady nie poddane segregacji) 

Oświadczam ,że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji:  
 
zamieszkuje……………………………………    liczba osób łącznie z dziećmi. 
 
WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY: 
 
......................  X   …………………  =  ……………… zł 
liczba osób            stawka opłaty         wysokość opłaty 
 

E. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA NA POTRZEBY WŁASNE 

Czy nieruchomość wskazana w części C niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik 

   tak                                                           nie                   

                                                                   
G. ZAŁĄCZNIKI: 
 

 
 
 
…………………………………………. ………………………………………………… 
        miejscowość i  data   czytelny podpis składającego deklarację 
 

F.  Adnotacje urzędowe: 
 
 

 
Pouczenie: 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005r., Nr 229, poz. 1954 ze 
zmianami).  
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Szczaniec deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.   
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Szczaniec nową deklarację w 
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
4. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  albo 
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Szczaniec 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. 
 
Objaśnienia. 

1. Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer 
PESEL lub NIP. 
2. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała. 
3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy ( bez wezwania) do 15 dnia każdego 

miesiąca, którego dotyczy opłata (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Szczaniec w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 
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