
Załącznik 
do uchwały Nr XXVIII/204/2013
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 8 listopada 2013 r.

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

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. Z 2012 r., poz. 
391 z późn. zm. ).

Składający: Formularz  przeznaczony  dla  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych,  niezamieszkałych,  częściowo 
zamieszkałych  oraz  właścicieli  nieruchomości  czasowo  zamieszkałych,  położonych  na  terenie  Gminy 
Szypliszki

Miejsce składania  Urząd Gminy Szypliszki, ul. Suwalska 21, 16-411 Szypliszki

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Nazwa i adres organu, do którego jest składana deklaracja.

WÓJT GMINY SZYPLISZKI, UL. SUWALSKA 21, 16-411 SZYPLISZKI

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

                                  □ PIERWSZA DEKLARACJA                □ KOREKTA DEKLARACJI  
                                                                                                             data zaistnienia zmiany …..............................

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ.
3. Rodzaj władającego nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat).

□ WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK, POSIADACZ 

□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL, WSPÓŁUŻYTKOWNIK, WSPÓŁPOSIADACZ

□ ZARZĄDCA 

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat).

□ OSOBA FIZYCZNA   

□ OSOBA PRAWNA

□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

□ SPÓŁKA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

5. Imię/imiona

…........................................................................................

6. Nazwisko

…................................................................................

7. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)

 …..........................................................................................................................................................................................................................................................

8. Numer PESEL

….............................................................................

9. Identyfikator REGON (jeśli został nadany)

….........................................................................

10. Numer telefonu

…............................................................................

D. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY.
11. Kraj

…..............................................................................

12. Województwo

…...........................................................................

13. Powiat

…...........................................................................

14. Gmina

…..............................................................................

15. Miejscowość

…..............................................................................

16. Ulica

…..............................................................................

17. Numer domu

…....................................

18. Numer lokalu

….....................................

19. Kod pocztowy

…..............................................................................

20. Poczta

…..............................................................................



E.  ADRES  NIERUCHOMOŚCI,  NA KTÓREJ  POWSTAJĄ  ODPADY KOMUNALNE  -   na  terenie 
Gminy Szypliszki

21. Miejscowość

…..............................................................................

22. Ulica

…..............................................................................

23. Numer domu

…....................................

24. Numer lokalu

….....................................

F. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI 

□ ZAMIESZKAŁA                                                                        NALEŻY WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ H DEKLARACJI

□ CZĘŚCIOWO ZAMIESZKAŁA1)                                                                               NALEŻY WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ H i I DEKLARACJI

□ NIEZAMIESZKAŁA2)                                                                                                              NALEŻY WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ J  DEKLARACJI 

G. OŚWIADCZENIE WŁADAJĄCEGO  NIERUCHOMOŚCIĄ.
 Oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości  wskazanej  w 
części E deklaracji  odpady komunalne będą gromadzone w 
sposób  selektywny,  zgodnie  z  Regulaminem  utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Szypliszki3).

            □  TAK                                 □  NIE 

Deklaruję, że na nieruchomości wskazanej w części E 
prowadzić będę kompostownik:             □  TAK                                 □  NIE 

Deklaruję, że na nieruchomości wskazanej w części E 
zamieszkuje następująca ilość osób (właściwe zaznaczyć):   □ 1        □ 2        □ 3        □ 4       □ 5       □6 i więcej

H. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
25. Wysokość opłaty od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują  mieszkańcy. 

Rodzaj gospodarstwa 
domowego

Ilość gospodarstw 
domowych na terenie 

nieruchomości

Stawka opłaty (zł/miesiąc) WYSOKOŚĆ OPŁATY4)

(iloczyn wartości z kolumn 
2 i 3 lub 4)SELEKTYWNIE NIESELEKTYWNIE

Gospodarstwo domowe 
1 osobowe

Gospodarstwo domowe 
2 osobowe

Gospodarstwo domowe 
3 osobowe

Gospodarstwo domowe 
4 osobowe

Gospodarstwo domowe 
5 osobowe

Gospodarstwo domowe 
6 osobowe i więcej

26. Łączna miesięczna opłata za odbiór odpadów komunalnych (sumy kwot opłat)

I. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
27. Wysokość opłaty od właściciela nieruchomości, na której częściowo zamieszkują mieszkańcy.

Rodzaj i liczba 
pojemników na odpady 

na terenie nieruchomości

Stawka opłaty za pojemnik z odpadami 
gromadzonymi Częstotliwość odbioru 

odpadów5) Opłata za pojemnik 

SELEKTYWNIE NIESELEKTYWNIE

pojemność ilość

….......m³ ….........szt.

….......m³ ….........szt.

….......m³ ….........szt.

….......m³ ….........szt.

WYSOKOŚĆ OPŁATY6)

(stawka opłaty z pozycji 26 + liczba pojemników x 
stawka opłaty za pojemnik x częstotliwość 

odbioru odpadów) …....................................................................................................... zł/mc



J.  WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
28. Wysokość opłaty od właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy.

Rodzaj i liczba 
pojemników na odpady 

na terenie nieruchomości

Stawka opłaty za pojemnik z odpadami 
gromadzonymi Częstotliwość odbioru 

odpadów5) Opłata za pojemnik 

SELEKTYWNIE NIESELEKTYWNIE

pojemność ilość

…......m³ ….........szt.

…......m³ ….........szt.

…......m³ ….........szt.

…......m³ ….........szt.

WYSOKOŚĆ OPŁATY7)

(liczba pojemników x stawka opłaty za pojemnik x 
częstotliwość odbioru odpadów)

…....................................................................................................... zł/mc

W przypadku 
użytkowania obiektu 

okresowo, deklaruję w/w 
opłatę miesięczną w 

poszczególnych 
miesiącach roku8)

I ….............zł IV ….............zł VII ….............zł X ….............zł

II ….............zł V ….............zł VIII ….............zł XI ….............zł

III ….............zł VI ….............zł IX ….............zł XII ….............zł

K. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ.
29. Miejscowość i data złożenia deklaracji

…...............................................................................................................

29.  Czytelny podpis składającego deklarację

…...............................................................................................................

L. ADNOTACJE ORGANU.
30. Uwagi organu przyjmującego deklarację.

31. Data i podpis przyjmującego deklarację.

POUCZENIE

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 r.  z późn. zm.).
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Szypliszki o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 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 lub określonej 
w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta 
Gminy  Szypliszki  w  terminie  14  dni  od  dnia  wystąpienia  zmiany.  Opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w 
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
4. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 2 i 3, lub w razie uzasadnionych wątpliwości, co do złożonych 
w deklaracji informacji, Wójt Gminy Szypliszki określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie  odpadami, biorąc 
pod uwagę uzasadnione szacunki (w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym 
charakterze).
5. W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości, należy złożyć odrębne deklaracje dla każdej z tych 
nieruchomości.
6.  Opłatę  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  wyliczoną na podstawie niniejszej deklaracji  należy wpłacać do 15 dnia 
każdego miesiąca.
7. Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat są określone 
w uchwałach Rady Gminy Szypliszki, które dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki przy ul. Suwalskiej 21 oraz na stronie 
internetowej www.szypliszki.biuletyn.net
8.  Wraz  z  uchwaleniem przez  Radę  Gminy Szypliszki  nowej  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  opłaty za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do 
złożenia nowej deklaracji, ustalającej wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie 14 dni od dnia wejścia 
w życie takiej uchwały.

http://www.szypliszki.biuletyn.net/


OBJAŚNIENIA
1)  Dotyczy  nieruchomości,  która  w  części  jest  zamieszkana  przez  mieszkańców oraz  w  części  jest  niezamieszkała  (np.  część 
nieruchomości jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, itp.).
2) Dotyczy nieruchomości, która jest niezamieszkana przez mieszkańców, ale na jej terenie powstają odpady komunalne (dotyczy 
również działek letniskowych i agroturystyki).
3) Opis selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Szypliszki, dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki oraz na stronie internetowej www.szypliszki.biuletyn.net.
4)  Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej wnika z uchwały Rady 
Gminy Szypliszki dostępnej na stronie internetowej www.szypliszki.biuletyn.net.
5)  Wypełniają tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą.
6)  Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości częściowo zamieszkałej składa się z 
dwóch części. Pierwszą część stanowi kwota wyliczona za gospodarstwo domowe zamieszkałe na danej nieruchomości. Drugą część 
miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby pojemników, stawki opłaty za dany pojemnik oraz częstotliwości odbioru odpadów z 
pojemników.
7) Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałej wylicza się mnożąc 
liczbę  pojemników,  stawki  opłaty  za  dany  pojemnik  oraz  częstotliwości  odbioru  odpadów  z  pojemników.  Dodatkowo  osoby 
przebywające w poszczególnych miesiącach wstawiają wyliczoną opłatę w miesiącu, w którym przebywają na nieruchomości.
8)  Dotyczy nieruchomości, na których przebywa się sezonowo tj. np. działki letniskowe, kwatery agroturystyczne.

http://www.szypliszki.biuletyn.net/
http://www.szypliszki.biuletyn.net/
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