
                                  Załącznik nr 2  do uchwały Nr IV/39/2019
                                    Rady Miejskiej w Szczytnie 
                                    z dnia 29 stycznia 2019 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

dotyczy nieruchomości niezamieszkałych

Pola jasne niniejszej deklaracji czytelnie wypełnia właściciel  nieruchomości 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  /Dz. U. z 2018  poz.
1454 z późn. zm./
Składający: Formularz przeznaczony do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy 
Miejskiej  Szczytno
Termin składania:   - w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
                                   - w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji

A. NAZWA I ADRES ORGANU DO KTÓREGO NALE ŻY ZŁO ŻYĆ DEKLARACJ Ę
Burmistrz Miasta Szczytno, ul. Henryka Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

B. OKOLICZNO ŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI – zaznaczyć poprzez 
postawienie znaku „X”

             
           □   pierwsza deklaracja1)                                           data powstania obowiązku opłaty      ……………………………
             
           □   nowa deklaracja – zmiana danych2)                                   data zaistnienia zmian                                        ……………………………
              
           □   ustania obowiązku uiszczania opłaty3)                data ustania obowiązku                     ……………………………

C. SKŁADAJ ĄCY DEKLARACJ Ę – zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”

           □  właściciel, współwłaściciel4)          □  użytkownik wieczysty           □  inny podmiot  …………..
           □  osoba fizyczna                                □  osoba prawna                         □  jednostka organizacyjna nieposiadająca  
                                                                                                                               osobowości prawnej

Imię i Nazwisko / Pełna nazwa 5):            
………………………………………………………………………………………………………………

                                                                   
………………………………………………………………………………………………………………
PESEL: NIP: REGON:

D. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
 Kraj: Województwo: Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu Nr lokalu: Miejscowość:

Kod pocztowy: Poczta: Tel: E-mail:

Nr rachunku bankowego wskazanego do zwrotu nadpłaty:6)

ADRES DO KORESPONDENCJI: (należy wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby składającego 
deklarację)

E. ADRES NIERUCHOMO ŚCI NA TERENIE SZCZYTNA NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY 
KOMUNALNE

Ulica: Nr budynku: Nr lokalu: Nr ew. działki z rej. 
gruntów:



F. OŚWIADCZAM, ŻE – zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”

               □  Gromadzę odpady w sposób selektywny 

               □  Nie gromadzę odpadów w sposób selektywny 

G. SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESI ĘCZNEJ NIERUCHOMO ŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 
Rodzaj

pojemnika/kontenera
Stawka 7)

za wywóz 
1 pojemnika

Ilość pojemników
zadeklarowanych

do wywozu  
w ciągu miesiąca

Miesięczna  opłata za
gospodarowanie odpadami

komunalnymi

120 L
1100 L
KP-7

KP-7 SPRASOWANY

RAZEM
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARCJ Ę
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. Dane osobowe zawarte w deklaracji będą przetwarzane przez Urząd
Miejski w Szczytnie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.   o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2016, poz. 922 z późn.
zm./. 

  …………………………………………..                                                         ……………………………………………..
         Miejscowość, data                                                                                      Czytelny podpis 8)

I. ADNOTACJE  ORGANU

POUCZENIE
   Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami Ustawy

z dnia
17 czerwca 1966 r.  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. z 2018 r. poz 1314 z

późn. zm./.

OBJAŚNIENIA
1) Pierwsza deklaracja – Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

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 /art. 6m
ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz.U. z 2018 poz.1454 z
późn.zm./.

2) Nowa deklaracja-zmiana danych - 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 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. /art. 6m ust. 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach - Dz.U. z 2018 poz. 1454 z późn. zm./.

3) Ustanie obowiązku uiszczania opłaty-w przypadku zaprzestania powstawania odpadów, np. na skutek sprzedaży
nieruchomości lub czasowego opuszczenia nieruchomości, właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia nowej
deklaracji, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty, załączając jednocześnie stosowne uzasadnienie.



4) Właściciel nieruchomości-rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.

5) Jeżeli  deklarację  składa Spółka cywilna należy dołączyć  wykaz osób tworzących tą  spółkę  -  w imieniu których
składana jest deklaracja (ZAŁĄCZNIK 1A).

6) Podanie rachunku bankowego jest dobrowolne.
7) Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie Nr IV/38/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki   opłaty oraz stawki za pojemnik o
określonej pojemności,  należy wybrać kwotę:

      Pojemnik 120L                      - segregowane:     14,00 zł         - niesegregowane:
    28,00 zł
Pojemnik 1100L                    - segregowane:   128,00 zł - niesegregowane:   256,00

zł 
Kontener KP-7                    - segregowane:   817,00 zł - niesegregowane: 1634,00

zł
Kontener KP-7 sprasowany   - segregowane: 1634,00 zł - niesegregowane: 3268,00

zł
8) Deklarację  podpisuje  podmiot  zobowiązany  do  złożenia  deklaracji  lub  osoba  upoważniona  do  podpisywania

deklaracji.  Dokumentem  upoważniającym  do  podpisywania  deklaracji  jest  np.  pełnomocnictwo,  prawomocne
postanowienie  sądu  ustanawiające  przedstawiciela  ustawowego,  uchwała  wspólnoty  mieszkaniowej  o  wyborze
zarządu, umowa w formie aktu notarialnego o określeniu sposobu zarządu nieruchomością wspólną  i powierzeniu
osobie fizycznej lub prawnej, umowa spółki osobowej itp. 

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii podlega
opłacie  skarbowej  w  wysokości  17,00  zł.  Pełnomocnictwo  udzielone  małżonkowi,  rodzicom,  dziadkom,  dzieciom,
rodzeństwu jest zwolnione od opłaty skarbowej.

Układ informacji i powiązań – Załącznik Nr 2

Typy pól:

C – liczby całkowite, R – liczby rzeczywiste, Z – znakowe, D – datowe, W – pole wyboru

Nr

pola
Nazwa pola

Typ

pola

Obowiązkowy w

sekcji/wyborze
Uwagi

Okoliczności 

powodujące 

obowiązek złożenia 

deklaracji

B

Pierwsza deklaracja W

T

Data powstania obowiązku opłaty D

Nowa deklaracja – zmiana danych W

T

Data zaistnienia zmian D

Ustania obowiązku uiszczenia opłaty W

T

Data ustania obowiązku D

Składający 

deklarację

C właściciel, współwłaściciel W T

użytkownik wieczysty W

inny podmiot W

dodać możliwość 

wpisania nazwy 

podmiotu

osoba fizyczna W

osoba prawna W

jednostka organizacyjna nieposiadająca W



Imię i Nazwisko / Pełna nazwa Z T

PESEL C T

NIP C T

REGON C T

Adres zamieszkania

/ adres siedziby
D

Kraj Z T

Województwo Z T

Powiat Z T

Gmina Z T

Ulica Z T

Nr domu Z T

Nr lokalu Z T

Miejscowość Z T

Kod pocztowy C T

Poczta Z T

Tel C N

E-mail Z N

Nr rachunku bankowego wskazanego do 

zwrotu nadpłaty
C N

Adres do korespondencji Z N

Adres 

nieruchomości na 

terenie Szczytna na 

której powstają 

odpady komunalne 

E

Ulica Z T

Nr budynku Z T

Nr lokalu Z T

Nr w. działki z rej. gruntów Z T

Oświadczam, że F

Gromadzę odpady w sposób selektywny W

T

Nie gromadzę odpadów sposób selektywny W

Sposób wyliczenia 

opłaty miesięcznej 

nieruchomości 

G Rodzaj pojemnika/kontenera - T Wybór pomiędzy 

120 l; 1100l; KP-7 I 

KP-7 sprasowane



niezamieszkałych

Stawka za wywóz 1 pojemnika R T

Ilość pojemników zadeklarowanych do 

wywozu w ciągu miesiąca
C T

Miesięczna  opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi
R T

Razem R T

Zsumowane 

iloczyny ilości 

pojemników ze 

stawką za wywóz 

Oświadczenie i 

podpis 

składającego 

deklarację / osoby 

reprezentującej 

składającego 

deklarację

H Miejscowość Z T

Data D T

Czytelny podpis Z T

Adnotacje organu I Z

 


