
UCHWAŁA NR XIX/90/2016
RADY GMINY W SZELKOWIE

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust. 2, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016r. poz. 250), Rada Gminy w Szelkowie uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustala się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracje należy składać:

1) osobiście w Urzędzie Gminy w Szelkowie, pokój Nr 6,

2) pisemnie na adres Urzędu,

3) elektronicznie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Szelkowie zgodnie
z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują 
mieszkańcy, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy w Szelkowie deklarację, o której mowa w § 1, w 
terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstającej 
na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie 14 
dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości 
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/139/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Bartosiewicz
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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XIX/90/2016  

Rady Gminy w Szelkowie  

z dnia 17 czerwca 2016 r. 

 
 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, 
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

 

 

1.Numer ewidencyjny: ………….. (wypełnia gmina) 

 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

KOMUNALNYMI 

 
Podstawa 

prawna: 

Art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2016r. poz. 250) 

Składający: 

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Szelków, 

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. 

Miejsce 

składania: 
Urząd Gminy w Szelkowie, Stary Szelków 39, 06-220 Stary Szelków 

 A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

  Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

                                                                                                                
PIERWSZA DEKLARACJA                                            KOREKTA DEKLARACJI 

 

 

 B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

 Tytuł prawny – 

  
WŁAŚCICIEL / 

WSPÓŁWŁAŚCICIEL  

      

          
UŻYTKOWNIK 

WIECZYSTY 

 

 

         
ZARZĄDCA / 

UŻYTKOWNIK 

 

 

         
INNY PODMIOT 

WŁADAJĄCY 

NIERUCHOMOŚCIĄ  

  Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
                    
OSOBA FIZYCZNA 

              
OSOBA PRAWNA 

                              
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 

NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

 

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA PEŁNA  (niepotrzebne skreślić)   

 

 

PESEL 

 

NIP  
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REGON 

(w przypadku osoby prawnej) 

TELEFON KONTAKTOWY    (wypełnienie nie jest obowiązkowe) 

 

C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

 

 KRAJ 

 

 WOJEWÓDZTWO 

 

POWIAT 

 

 

GMINA 

 

 

 ULICA 

 

 NR DOMU 

 

 NR LOKALU 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

 KOD POCZTOWY POCZTA 

D. ADRES Z KTÓREGO BĘDĄ ODBIERANE ODPADY 

 

KRAJ 

 

 

WOJEWÓDZTWO 

 

POWIAT 

 

GMINA 

 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

 

KOD POCZTOWY POCZTA 

 

E. ADRES DO KORESPODENCJI 

(NALEŻY WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU GDY JEST INNY NIŻ ADRES SIEDZIBY/ZAMIESZKANIA) 

 KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO 

 

 

POWIAT 

 

GMINA 

 

 

ULICA 

 

NR DOMU 

 

NR LOKALU 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

 

KOD POCZTOWY 

 

POCZTA 

 

F. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW  

 

Deklaruję prowadzić zbiórkę odpadów komunalnych w sposób: 

(wybrać jedną możliwość i zaznaczyć znakiem x) 

□ selektywny                           □ nieselektywny 

G. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

               

 Moje gospodarstwo domowe składa się:  

(wybrać jedną możliwość i zaznaczyć znakiem x) 

 

   □  1 osoby                □ 2 osób 

   □  3 osób                  □ 4 i więcej osób  

Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny i 

nieselektywny wynosi   

1) gospodarstwo domowe 1 osobowe: 

a) za odpady segregowane  - …………. zł 

b) za odpady niesegregowane -  ……… zł 

2) gospodarstwo domowe  2 osobowe: 
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a) za odpady segregowane  - …………. zł 

b) za odpady niesegregowane -  ……… zł 

3) gospodarstwo domowe  3 osobowe: 

a) za odpady segregowane  - …………. zł 

b) za odpady niesegregowane -  ……… zł 

4) gospodarstwo domowe  4 i powyżej 4 osób: 

a) za odpady segregowane  - …………. zł  

b)  za odpady niesegregowane -  ……… zł 

Wysokość miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  z mojego gospodarstwa domowego 

zbieranymi w sposób selektywny* / nieselektywny*)  wynosi ………. złotych miesięcznie od jednego 

gospodarstwa domowego.  

(*niepotrzebne skreślić) 

   

 

    H. PROPONOWANA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW DLA MOJEGO GOSPODARSTWA*:   

        (WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY)         (*proponowana pojemność pojemników: 120l,  240l,  1100l)   

 

 

ZBIERANE SELEKTYWNIE:   - SUCHE ……………………………… litrów 

 

                                                         - MOKRE…………………………….. litrów 

 

 

NIESELEKTYWNIE:                  - ZMIESZANE……………………….. litrów 

 

Oświadczam, że nieruchomość wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy* (szambo) o pojemności …….. 

m3, przydomową oczyszczalnię ścieków*, przyłączona do sieci kanalizacyjnej* 

 

(*niepotrzebne skreślić) 

 

Oświadczam, że odpady biodegradowalne są poddawane kompostowaniu na terenie nieruchomości: 

(*zaznaczyć właściwy kwadrat)                                    

□ Tak                      □ Nie                 

 

I.  PRZYBLIŻONA ILOŚĆ ODPADÓW BIODEGROWALNYCH (NP. ŻYWNOŚĆ, LIŚCIE , 

TRAWA) POWSTAJĄCYCH ŚREDNIO MIESIĘCZNIE W GOSPODARSTWIE DOMOWYM 

PRZEKAZUJĄCYM ODPADY PODDAWANE KOMPOSTOWANIU   

(zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

 brak 

 do 5 kilogramów 

 do 10 kilogramów 

 do 15 kilogramów 

 powyżej 20 kilogramów 

 

J.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej art. 56 § 1 kodeks karno-

skarbowy za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w niniejszym oświadczeniu. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(miejscowość i data) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(czytelny podpis) 

K. ADNOTACJE ORGANU 

  

 
Pouczenie 

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 2016 r. poz. 559). Organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich 

środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi jest Urząd Skarbowy.  
 

Właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć deklarację o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów ( zamieszkanie na danej nieruchomości nawet tylko 
jeden dzień w miesiącu jest podstawą do wymierzenia jej właścicielowi opłaty). 

 

W przypadku zmiany danych  będących podstawą  ustalenia wysokości należnej opłaty określonej w deklaracji właściciel jest zobowiązany  
złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.                        .  

 

 Objaśnienie 

Pod pojęciem gospodarstwo domowe rozumie się wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe stale na danej 

nieruchomości, utrzymujące się wspólnie.  
Deklarację należy składać  osobiście w Urzędzie Gminy w Szelkowie (pokój nr 6), pisemnie na adres: Urząd Gminy w Szelkowie, Stary 

Szelków 39, 06-220 Stary Szelków lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: elektronicznej skrzynki podawczej 

Urzędu Gminy w Szelkowie.  
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Szelkowie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi weryfikacja informacji podanych w deklaracji będzie prowadzona na podstawie decyzji w sprawie wymiaru podatku od 

nieruchomości. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w  Szelkowie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości deklarujący, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, nie jest prowadzone 

żadne gospodarstwo domowe, składa dodatkowe oświadczenie potwierdzające ten stan. 
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XIX/90/2016 

Rady Gminy w Szelkowie  

z dnia 17 czerwca 2016 r. 

 

Warunki i tryb składania  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

1. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest 

posiadanie kwalifikowanego elektronicznego podpisu elektronicznego lub profilu 

zaufanego. 

2. Wymagania dla deklaracji, dostarczonej do Urzędu Gminy w Szelkowie w formie 

dokumentu elektronicznego są następujące: 

1) deklaracja musi być podpisana ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w 

formacie Xades-Bes; 

2) akceptowalne formaty załączników to: 

a) DOC, RTF, 

b) XLS, 

c) CSV, 

d) TXT, 

e) GIF, TIF, BMP, JPG, 

f) PDF, 

g) ZIP, 

3) wymienione nośniki musza mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia 

Odbioru. 

4) wielkość wszystkich załączników do deklaracji składanej za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej nie może przekroczyć 3 MB; 

5) deklaracje, zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i 

nie zostaną przyjęte; 

3.   deklaracja, powinna być przekazana  jako załącznik na Elektroniczną Skrzynkę 

Podawczą Urzędu  Gminy w  Szelkowie. 
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