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Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XIX/145/16 
Rady Gminy w Skórcu  

z dnia 20 czerwca 2016 r. 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach.  

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 Nazwa i adres siedziby organu  

WÓJT GMINY SKÓRZEC 
UL. SIEDLECKA 3, 08-114 SKÓRZEC 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
 

 Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach (zaznaczyć X właściwy kwadrat): 

  1. pierwsza deklaracja  2. korekta/zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji (data zaistnienia zmian) …....…-.…..…-…….…… 

C.  SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  
 Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1. właściciel           3. posiadacz samoistny        5. użytkownik wieczysty           7. posiadacz zależny   9. Inny ……………. 

2. współwłaściciel 4. współposiadacz samoistny  6. współużytkownik wieczysty 8. współposiadacz zależny 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO     

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 Nazwisko Pierwsze imię, drugie imię 

 PESEL    Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 
_________ - ________ - __________ 

 Imię ojca Imię matki 

 Nr telefonu (nieobowiązkowo) Adres e-mail (nieobowiązkowo) 

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI  
 Kraj Województwo Powiat  

 Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

 Miejscowość Kod pocztowy Poczta

 
D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne 

  Ulica  Nr domu Nr lokalu 
 

             

Miejscowość 
 

 

Kod pocztowy 
 

             

Poczta 
 

             

  
Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów: …………………………………… 
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E. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3. niniejszej deklaracji zamieszkuje -  należy podać liczbę osób zamieszkałych: 

   1.  ……….….osób 

 Odpady komunalne gromadzone są w sposób: 
 

          1. SELEKTYWNY                         2. ZMIESZANY 
 

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
  

1. OPŁATA MIESIĘCZNA DLA ODPADÓW GROMADZONYCH 
SELEKTYWNIE 

Stawka opłaty             x          Liczba osób zamieszkałych  

…………….zł/m-c           x          …………….   = …………… zł/m-c 

2. OPŁATA MIESIĘCZNA DLA ODPADÓW GROMADZONYCH 
NIESELEKTYWNIE 

Stawka opłaty            x          Liczba osób zamieszkałych 

…………….zł/m-c           x          …………….   = …………… zł/m-c  

  
3. OPŁATA KWARTALNA: ( kwotę z poz. 1 należy pomnożyć przez              
3 miesiące) 

 
 

…………………... złotych. 
 
 

4. OPŁATA KWARTALNA: ( kwotę z poz.2 należy pomnożyć przez            
3 miesiące) 

 
 

…………………... złotych. 
 
 

G.  PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 
 
 

Podpis składającego 

 

H. ADNOTACJE ORGANU  
 Uwagi organu  

 Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

Podpis przyjmującego formularz 

I. ZAŁĄCZNIKI 
 

 Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika. 
        

 Inne: (wymienić) 

 
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. 599). 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 6o. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku         
w gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250). 
  
Objaśnienia: 
1. Deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Skórzec, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, 
2.  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć nową deklarację w Urzędzie Gminy Skórzec w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w następujących miesiącach do: 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia  u inkasenta lub na 
rachunek bankowy Urzędu Gminy w Skórcu: BS Siedlce oddział Skórzec 25 9194 0007 0055 0143 2000 0010, w tytule podając imię, nazwisko i adres nieruchomości na 
której powstają odpady komunalne. 
4. Deklarację można złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Deklaracja złożona za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej musi być 
opatrzona podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 
  
 

 


