
 

UCHWAŁA NR XXXVII/276/2022 

RADY GMINY SKARBIMIERZ 

z dnia 16 grudnia 2022 r. 

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

przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) Rada Gminy Skarbimierz uchwala się, co następuje: 

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

przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy 

Skarbimierz, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.1. Deklarację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, składają w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych; 

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

a w przypadku śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia 

§ 3.1. Deklaracje, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 

obowiązany jest: 

1) złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Skarbimierzu albo; 

2) przesłać na adres Urzędu Gminy w Skarbimierzu, Skarbimierz-Osiedle ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz 

albo; 

3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy w Skarbimierzu za pośrednictwem elektronicznej 

Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik. 

2. Formularz deklaracji wraz z załącznikami dostępny będzie w aktywnym formacie (w formacie docx, pdf) 

na stronie Urzędu Gminy Skarbimierz pod adresem www.skarbimierz.pl oraz jako formularz w wersji 

papierowej w Urzędzie Gminy w Skarbimierzu. 

§ 4. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składane w formie 

elektronicznej, muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym  w rozumieniu ustawy z dnia  

5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 z późn. zm.) 

albo profilem w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 27 grudnia 2022 r.

Poz. 3692



§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz. 

§ 6. Traci moc Uchwała nr XXV/199/2021 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2023 roku. 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

Marek Kołodziej 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/276/2022 

Rady Gminy Skarbimierz  

z  dnia 16 grudnia 2022 r.  

 

 

 

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 2022 r. poz. 2519 z pózn. zm.) 

 

Składający: Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują, położonych na 

terenie  Gminy Skarbimierz 

 

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  
      (data zamieszkania )  

 

  Nowa deklaracja 

 

 

 

……-……-……….           dzień-miesiąc-rok 
          (data zmiany) 

 

  Korekta deklaracji 

 

 

……-……-……….           dzień-miesiąc-rok 
         (data zmiany)  

 

Powód złożenia deklaracji:  

           Zamieszkanie nowonarodzonego dziecka               

           Przyjazd – zamieszkanie mieszkańca z innej gminy  

           Przyjazd mieszkańca z zagranicy 

           Zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości  

           Wyjazd mieszkańca do innej gminy  

Inny (podać jaki) …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 
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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 
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E. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI     

    KOMUNALNYMI  

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

(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)   

 

  kompostuję bioodpady w przydomowym kompostowniku        nie kompostuję bioodpadów  

 

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  :  

Stawka   ilość osób Suma 

   

 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości wskazanej 

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

nieruchomość i stawki opłaty.  

W przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku należy 

pomniejszyć opłatę o 2,00 zł od każdej zamieszkałej osoby.   

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

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

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

 

F. PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ  

 

 

 

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

 

G. ADNOTACJE ORGANU  
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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 2022r. poz. 497 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 2022r. poz. 1297) 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 2022r. poz. 1297) 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 do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,                       

w którym nastąpiła zmiana. 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 2022r. poz. 1297) 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. 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 2022 r. 

poz. 2142 z późn. zm..). 
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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) i e) 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 

  Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępnione zostaną dane osobowe w 

celu realizacji obowiązku ustawowego, w tym dane adresowe będą przekazywane wykonawcy 

realizującemu zadania odbierania odpadów, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w 

szczególności ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
  Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących 

przepisów prawa, a w szczególności ustawy Ordynacja Podatkowa i rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przez okres 

niezbędny do realizacji zadań ustawowych. 
  Obowiązek podania przez właściciela nieruchomości danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, i 

brak podania tych danych skutkuje odpowiedzialnością prawną. 
  W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO. 
  Właściciel nieruchomości posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących, 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia jego danych osobowych, 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania jego 

danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 

Warszawie ul. Stawki 2, gdy właściciel nieruchomości uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego 

dotyczących narusza przepisy RODO. 
  Właścicielowi nieruchomości nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b) RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
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