
 

 

UCHWAŁA NR V/31/2019 

RADY GMINY SZCZUROWA 

z dnia 25 stycznia 2019 roku 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Szczurowa oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektroniczne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 6n ust.1 związku 

z art. 6m ust. 1a i ust.1b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz.1454 ze zm.) RADA GMINY SZCZUROWA uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Szczurowa stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych są obowiązani złożyć Wójtowi Gminy Szczurowa 

deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni: 

- od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

- od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

2. Pierwszą deklarację, według wzoru przyjętego niniejszą uchwałę, właściciele wszystkich nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa składają do dnia 14 marca 2019 r. 

§ 3. Deklarację o której mowa w § 1 należy złożyć: 

- w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub 

- w formie elektronicznej. 

§ 4. Określa się następujące warunki oraz tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania 

odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej:  

- układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny z obowiązującym wzorem 

deklaracji w formie pisemnej; 

- deklaracje elektroniczne przesyłane są z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej, zwanej dalej ePUAP, w następującym formacie elektronicznym: xml; 

- deklaracje opatrywane są: 

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym lub 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 lutego 2019 r.

Poz. 946



b) Profilem Zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne; 

- odnośnik do usługi elektronicznego składania deklaracji udostępniony jest na stronach Urzędu Gminy 

Szczurowa oraz Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 5. Miejscem składania deklaracji jest komórka Wydziału Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Urzędu Gminy Szczurowa, zlokalizowana w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Szczurowej przy ul. Rynek 3C, 32-820 Szczurowa. 

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwały Rady Gminy Szczurowa w sprawie 

określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczurowa za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, tj. uchwały: Nr XXXVI/298/2014 z dnia 10 września 2014 r., 

Nr XVI/110/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. oraz Nr IV/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. 

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwały Rady Gminy Szczurowa w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji (i jego zmiany) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczurowa, tj. uchwały: 

Nr XXIII/183/2013 z dnia 14 marca 2013 r., Nr XXXI/257/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r., Nr XVII/118/2016 

z dnia 4 sierpnia 2016 r. oraz Nr IV/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczurowa.  

§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 roku. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Biernat 
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Załącznik  

do Uchwały Nr V/31/2019 

Rady Gminy Szczurowa 

z dnia 25 stycznia 2019 r. 
 
 
 
 
 
 

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

  
DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
na której zamieszkują mieszkańcy 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 
Dz.U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających 
nieruchomością, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 6 c ust. 1 ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z zastrzeżeniem ust. 2 

Termin składania:  w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź na 
wygaśnięcie obowiązku dokonania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na jej 
wysokość.  

Miejsce składania:  Urząd Gminy Szczurowa, Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – ul. Rynek 
3c, 32-820 Szczurowa  

Organ właściwy do złożenia 
deklaracji 

Wójt Gminy Szczurowa 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Pierwsza deklaracja 

□ Nowa deklaracja - zmiana danych zawartych we wcześniejszej deklaracji 

□ Korekta deklaracji 

 
Deklaracja obowiązuje od dnia: …………….……….……-………………….………-……………….…….…….. r. 
 (dzień, miesiąc, rok)  

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi 
** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będącymi osobami fizycznymi 

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ właściciel □ współwłaściciel □ posiadacz samoistny □ współposiadacz samoistny □ użytkownik wieczysty 

□ współużytkownik wieczysty □ współposiadacz zależny □ posiadacz zależny  

 (dzierżawca, najemca)  

Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

□ Osoba fizyczna □ Osoba prawna □ Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

Data wpływu na dziennik podawczy Urzędu 
Gminy Szczurowa 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 946



Imię i nazwisko */ pełna nazwa** 

 

PESEL* 

 

NIP **2 

Imię i nazwisko małżonka*1/ współwłaściciela nieruchomości 

 

PESEL* 

 

ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Kraj 

 

Województwo  
 

Powiat 

Gmina 
Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 
 
 

Kod pocztowy Poczta 

Telefon2 E-mail2 

Nr rachunku bankowego wskazanego do zwrotu nadpłaty3 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Miejscowość 
 
 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy 
 
 
 

Poczta 

Numer ewidencyjny działki 
 
 

D. Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości wskazanej w części C niniejszej 
deklaracji 

Oświadczam, że 

odpady z nieruchomości zbierane będą w sposób:  

 □ selektywny □ nieselektywny 
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nieruchomość zamieszkuje (należy podać liczbę osób) …….……………..…….. osób 

Miesięczna stawka opłaty w zł określona w uchwale Rady Gminy Szczurowa w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

 

 

 

 

………………………………..…………… x …………………………………… = ……………………………………………………………………………… 

 (liczba osób zamieszkałych) (stawka opłaty) (iloczyn stawki opłaty i liczby osób zamieszkałych) 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
 

 ………………………………………….……… …………………………….…………………….. 
 (miejscowość i data) (czytelny podpis) 
 

 ……………………………..…………………….. 
 (czytelny podpis) 
 

 …………………………….…………………….. 
 (czytelny podpis) 
 

F. ADNOTACJE URZĘDU 

 

 

Sprawdzono pod względem formalnym: (data i podpis) Sprawdzono pod względem merytorycznym :(data i podpis) 

 
Pouczenie: 
 
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia  

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1314 ze zm.) 
 

¹ -wypełnia małżonek, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność łączną – małżeńską 
2 - podanie danych nie jest obowiązkowe 

3- podanie rachunku bankowego jest dobrowolne 
 

Objaśnienia: 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Szczurowa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Szczurowa 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. 

3. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za 
kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastrzeżeniem 
art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

4. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie określonym w pkt 1 i 2 
albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Szczurowa określi w drodze decyzji wysokość 
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opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy 
metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki. 

5. Właściciel nieruchomości, wobec którego została wydana decyzja, o której mowa art. 6o ust. 1 ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych jest obowiązany do złożenia deklaracji - dotyczy to 
również przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

6. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odbieranie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi 

odsetkami. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 Marek Biernat 
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