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Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości lub inny podmiot wymieniony w punkcie C deklaracji, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi 
literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 
W punktach gdzie występują opcje wyboru, w odpowiedniej kratce należy wstawić znak X 
 

1. PESEL/NIP 

 

 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XVI/94/2015 
Rady Gminy Szaflary 
z dnia 30 listopada 2015 r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

– nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Szaflary
1 

2. Dzień – Miesiąc -Rok 
__ - __ - ____ 

 

3. Podstawaprawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:  Dz. U. Dz.U.2013 poz. 
1399 j.t. z późn. zm.) 

Składający: Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością). 

Terminskładania: w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w  
deklaracji 

Miejsceskładania: Urząd Gminy w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary 
 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

4. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Urząd Gminy Szaflary 
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

5. Rodzaj składanej deklaracji 

a. PIERWSZA DEKLARACJA 
(na podstawie art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 

data powstania obowiązku ponoszenia opłaty __ - __ - ______ (dzień-miesiąc-rok) 

 

b. NOWA DEKLARACJA Z POWODU ZMIANY DANYCH 
(na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 

data powstania przyczyny złożenia nowej deklaracji  __ - __ - _____  (dzień-miesiąc-rok) 

czy zmiana spowodowana jest zmianą miejsca zamieszkania☐ Tak     ☐Nie 

czy zmiana spowodowana jest ustaniem obowiązku uiszczania opłaty ☐ Tak     ☐Nie 

Inne przyczyny złożenia nowej deklaracji 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. KOREKTA DEKLARACJI 
(na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa) pisemne uzasadnienie przyczyn korekty 

 

Okres, którego korekta dotyczy – od __ - __ - ___ (dzień-miesiąc-rok) do__ - __ - ___ (dzień-miesiąc-rok) 

 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
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6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat) 

☐Właściciel nieruchomości ☐Współwłaściciel ☐Najemca, dzierżawca 

☐Użytkownik wieczysty ☐Zarządca nieruchomości wspólnej ☐Inny 

☐Osoby czasowo przebywające w budynku  

 

7. Nazwisko i imię/nazwa: 

                                                     --------------------------------------------------------                 ---------------------------------------------------- 

 

26. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie D3 niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

__________________________osób/a w tym czasowo zamieszkuje _____________________________osób/a 

 

D.2. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość czasowo
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(należy wpisać tylko ilość osób i ilość miesięcy zamieszkiwania przez te osoby w ciągu roku) 

8. Ilość osób zamieszkujących czasowo 9. Ilość miesięcy zamieszkiwania w ciągu roku 

  

  

  

  
 

D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne
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(w przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości dla każdej z nich wypełnić odrębną deklarację)  

10. Ulica/Osiedle 

 

11. Nr domu 

 

12. Nr lokalu 

 

13. Miejscowość 

 

14. Kod pocztowy 

 

15. Poczta 

 

16. Adres email (pole nieobowiązkowe)
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17. Telefon (pole nieobowiązkowe)
5
 

 

18. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części 
D.3. niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone w sposób 
selektywny 

19.☐ Tak 20.☐Nie 

 

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3. 
21. Kraj 

 

22. Województwo 

 

23. Powiat 

 

24. Gmina 

 

25. Ulica 

 

26. Nr domu 

 

27. Nr lokalu 

 

28. Miejscowość 

 

29. Kod pocztowy 

 

30. Poczta 

 
 

  



` 3 / 4 

E.1. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUDYNKACH STALE ZAMIESZKAŁYCH  

31. Stawka opłaty miesięczna, określona w Uchwale Rady Gminy Szaflary w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości 
tej opłaty
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zł/osobę 

32. 

 

33. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D3 34.  

35. Opłata miesięczna (kwotę z poz. 32 należy pomnożyć przez ilość osób zamieszkujących z 
poz. 34) 

36. 

Kwota  raty za I kwartał 37. Kwota  raty za II kwartał 38. 

Kwota  raty za III kwartał 39. Kwota  raty za IV kwartał 40. 
 

E.2. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUDYNKACH ZAMIESZKAŁYCH 
CZASOWO 
(należy wypełnić w przypadku zamieszkiwania osób czasowo na terenie nieruchomości)  

41. Stawka opłaty miesięczna, określona w Uchwale Rady Gminy Szaflary w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości 
tej opłaty
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zł/osobę 

42.  

43. Liczba osób czasowo zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D3 44.  

45. Liczba miesięcy w których zamieszkuje się posesję 46.  

47. Opłata za czasowe zamieszkanie posesji (kwotę z poz. 42 należy pomnożyć przez ilość osób 
czasowo zamieszkujących z poz. 44 oraz przez ilość miesięcy z poz. 46)
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48.  

Kwota  raty za I kwartał 49.  Kwota  raty za II kwartał 50. 

Kwota  raty za III kwartał 51. Kwota  raty za IV kwartał 52.  
 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
Potwierdzam własnoręcznym podpisem, iż podane w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

53. Data (dzień – miesiąc – rok) 

__ - __ - ___ 

54. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; 
pieczątka osoby upoważnionej)
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G. DEKLARUJĘ ZAPOTRZEBOWANIE NA NASTĘPUJĄCE WORKI
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Rodzaj worka Ilość sztuk miesięcznie 

Żółte (papier-plastik)  

Niebieskie (metal-szkło)  

Fioletowe (pozostałe odpady segregowane)  

Czarne (odpady niesegregowane)  

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku w na terenie Gminy Szaflary powinny być usytuowane w 

obrębie nieruchomości, a w dniu odbioru powinny być wystawione przed nieruchomość w sposób umożliwiający ich odbiór z 
zastrzeżeniem, iż nie mogą one zagrażać i utrudniać ruchu zarówno pieszego, ani samochodowego.  
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POUCZENIE 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 

1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.).  
2. Właściciel nieruchomości (współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoby posiadające 

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) jest zobowiązany złożyć 

deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy wysłać pocztą na adres gminy 
Szaflary (ul. Zakopiańska 18, Szaflary 34-424) lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Szaflary albo złożyć deklarację 
elektroniczną znajdującą się pod adresem www.szaflary.pl/odpady w ciągu 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 właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w sposób opisany w pkt.4 nową deklarację w terminie 14 dni 

od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

ZAŁĄCZNIKI 

Dodatkowe 

1. Oświadczenie o zamieszkiwaniu poza terenem Gminy Szaflary lub za granicą.  
(wypełniają właściciele nieruchomości w przypadku zamieszkiwania przez któregoś z mieszkańców danej nieruchomości poza 

Gminą Szaflary) 
2. Instrukcja wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi.  

 

 

                                                           
1
 W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. 

2
 Dotyczy osób czasowo przebywających na terenie nieruchomości np. studentów, osób przebywających na delegacjach służbowych, osób 

wypoczywających agroturystycznie. 
3
 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

4
Dane zawarte w tej rubryce ułatwią kontakt ze składającym deklaracje.Pole nieobowiązkowe. 

5
Dane zawarte w tej rubryce ułatwią kontakt ze składającym deklaracje. Pole nieobowiązkowe. 

6
 W zależności od wyboru metody zbiórki odpadów należy wybrać stawkę opłaty za zbiórkę odpadów w sposób selektywny lub zmieszany, zgodnie z 

uchwałą Rady Gminy Szaflary w sprawie określenia wysokości opłaty. 
7
 W zależności od wyboru metody zbiórki odpadów należy wybrać stawkę opłaty za zbiórkę odpadów w sposób selektywny lub zmieszany, zgodnie z 

uchwałą Rady Gminy Szaflary w sprawie określenia wysokości opłaty. 
8
 Opłatę z poz. 48 należy wpłacać w odstępach kwartalnych: Zgodnie z obowiązującą uchwałą w sprawie szczegółowych sposobów uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwaloną przez Radę Gminy Szaflary. 
9
 Nieobowiązkowe w przypadku elektronicznego podpisu.  

10
Ilości szacowane, pole nieobowiązkowe 

 


