
Załącznik do Uchwały Nr III/19/2018  

Rady Gminy Skarbimierz  

z dnia 10 grudnia 2018r. 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Pola jasne należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami.  

Podstawa prawna:   Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 

 

Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie  

Gminy Skarbimierz 

 

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 

zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty 

 

Miejsce składania: Urząd Gminy w Skarbimierzu, Skarbimierz-Osiedle ul. Parkowa 12, 

49-318 Skarbimierz 

 

Organ właściwy do 

złożenia deklaracji: 

Wójt Gminy Skarbimierz 

  

 

 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 

 Pierwsza deklaracja   ……-……-……….           dzień-miesiąc-rok  

 Nowa deklaracja 

 

……-……-……….           dzień-miesiąc-rok 

 

 Korekta deklaracji 

 

……-……-……….           dzień-miesiąc-rok 

 

Powód złożenia deklaracji 

 

 

 

 

 



B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ   (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 

 właściciel  

 współwłaściciel 

 spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota 

mieszkaniowa  

 użytkownik wieczysty  

 najemca, dzierżawca  

 inny…………………… 

 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

C.1. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 

  osoba fizyczna    osoba prawna  

 

   jednostka organizacyjna nie posiadająca    

     osobowości prawnej 

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE 

Imię i nazwisko  

 
Numer PESEL 

 

Identyfikator NIP/REGON 

 
Imię ojca 

 

Imię matki 

C.3. ADRES ZAMIESZKANIA 
 

Kraj Województwo Powiat 

 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

 

E-mail                                   

 

Telefon  

C.4. ADRES DO KORESPONDENCJI - wpisać, jeżeli jest inny niż adres nieruchomości                 

         w części C.3. 
 

Kraj Województwo Powiat 
 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 
 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

 

 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
 

Kraj Województwo Powiat 
 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 
 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

 

 

 



E. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI     

    KOMUNALNYMI  

 

Oświadczam, że odpady komunalne gromadzone będą w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat 

znakiem X) 

 

 selektywny                                                nieselektywny  

 

 

Oświadczam, że nieruchomość wyposażona jest w przydomowy kompostownik sposób 

(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)   

 

 tak                                  nie  

 

 

Zgłaszam zapotrzebowanie na odbiór dodatkowych pojemników powyżej ustaleń regulaminu  

w ilości …………. litrów oraz ustalenie dodatkowej opłaty. 

 

 

Oświadczam, że obecnie posiadam własne pojemniki:  

 na odpady zmieszane o pojemności …………… litrów.  

 na szkło o pojemności ……………….. litrów.   

 

Oświadczam, że obecnie posiadam pojemniki dostarczone przez firmę:  

 na odpady zmieszane o pojemności …………… litrów.  

 na szkło o pojemności ……………….. litrów.   

 

E.1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji, 

zamieszkuje ……………….. (liczba mieszkańców)  

 

Wyliczenie miesięcznej opłaty zgodnie z uchwałą Rady Gminy Skarbimierz  :  
Liczba osób 

zamieszkałych  

Stawka miesięcznej opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi gromadzonymi w 

sposób selektywny: 

Liczba osób 

zamieszkały  

Stawka miesięcznej opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi gromadzonymi 

w sposób nieselektywny: 

1 – 2 osoby  16,00 zł – za każdą z osobę  

1 osoba              

i więcej 
25 zł – za każdą 

3 osoby 12,00 zł – za 3 osobę  

4 – 5 osób  8,00 zł.  – za każdą osobę  

6 osoba  i więcej  3,20 zł.  – za każdą osobę  

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości wskazanej 

w części D niniejszej deklaracji, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość i stawki opłaty)  

 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi……..… zł.  

(słownie…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. złotych)  

 



F. PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ  

 

 

 

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

 

G. ADNOTACJE ORGANU  

 

 

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE: 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie                    

z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym                              

w administracji (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1314 z późn. zm.). 

 
1. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                           

w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 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. 

2. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku                           

w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 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. 

3. Zgodnie z art. 6i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) w przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości 

mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi                    

w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał,                               

a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. 

4. Z uwagi na to, że jest prowadzona selektywna zbiórka w pojemnikach zbiorczych, to wszystkim 

mieszkańcom zalicza się zbieranie selektywne.  



5. W przypadku, gdy deklaracja jest składana przez pełnomocnika właściciela nieruchomości,                           

do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo podlega 

opłacie skarbowej zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r. 

poz. 1628 ze zm.). 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                     

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                            

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

w ramach czynności wykonywanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Urząd Gminy Skarbimierz,                                                       

49-318 Skarbimierz-Osiedle, ul. Parkowa 12, tel. 774046 600, ug@skarbimierz.pl; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Skarbimierz jest Pan/Pani Bogusław 

Dziadkiewicz radca prawny, dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO w celu związanym z 

wykonaniem czynności z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Skarbimierz której Pani/Pan jest stroną, a której przedmiotem jest odbiór odpadów komunalnych                        

z nieruchomości położonej na terenie  Gminy Skarbimierz 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa i w celu realizacji 

zadań ustawowych; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

niezbędne w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
**

; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b) lub d) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.  

 

*
 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień w zakresie 

podjętych działań przez jednostkę oraz nie może naruszać integralności pozostałych prawidłowo przekazanych 

informacji . 

 
*** 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E  

 

 Zmiana przedmiotowej Uchwały, podyktowana jest koniecznością zmiany stawki 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skarbimierz.  

 

 


