
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Podstawa prawna: 

 

 

Składający: 

 

 

 

 

 

Miejsce składania: 

 

Organ właściwy do złożenia 

deklaracji: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  888.) 

 

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. 

 

Urząd Miasta i Gminy w Skale, 32-043 Skała, Rynek 29 

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Skale, 32-043 Skała, Rynek 29 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie 

znaku „x”) 

□ 1. pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty) ……………………………………… 
 

(dzień – miesiąc – rok) 

 
 

□ 2. nowa deklaracja (zmiana wpływająca na wysokość opłaty) ………………………………….……………. 
 

(dzień – miesiąc – rok) 
 

Uzasadnienie zmiany : 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
□ 3. korekta deklaracji zmiana ………………………………….……… 
 

(dzień – miesiąc – rok) 

 
 
□ 4. Wygaśnięcie obowiązku ……………………………………….. 
 

(dzień – miesiąc – rok) 

 
 

B. DANE  SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 
 
□ 1.osoba fizyczna   □ 2. osoba prawna   □ 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 
 
□ 1. właściciel □ 2. współwłaściciel □ 3. użytkownik wieczysty □ 4.inny podmiot władający nieruchomością 

(np. najemca, dzierżawca) □ 5. spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa 
Imię i nazwisko*/ Nazwa** 

 

 

Numer pesel/ NIP 1) 
 
 

REGON** Data urodzenia* 

 



C.1 ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY** 
Kraj 

 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy Poczta Telefon 

C.2. ADRES DO KORESPONDENCJI ( WPISAĆ JEŚLI ADRES DO KORESPONDENCJI JEST INNY 

NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA) 
Kraj 

 

 

Województwo Powiat Gmina 

Miejscowość 

 

 

Ulica Nr domu/nr lokalu Kod pocztowy 

C.3.ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
□ Adres jak wyżej 
Gmina 

Skała 

 

Miejscowość Ulica 

Nr domu 

 

 

Nr lokalu Kod pocztowy Poczta  

Obręb/arkusz/numer działki 
D.  OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU 

BIOODPADÓW 
Oświadczenie: 

 
□ Posiadam kompostownik i kompostuję w nim odpady komunalne ulegające biodegradacji ze 
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Skała  
□ Nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
E.1. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 
1 2 3 4 5 

ILOŚĆ OSÓB 

ZAMIESZKUJĄCYCH NA 

TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI 

WSKAZANEJ W CZĘSCI 

C3 

STAWKA 

OPŁAT 
WYSOKOŚĆ 

OPŁATY 

(iloczyn ilości osób 

i stawki opłat) 

(kol.1 x kol.2) 

KWOTA 

PRZYSŁUGUJĄCEGO 

ZWOLNIENIA 

WYSOKOŚĆ OPŁATY 

PO ZWOLNIENIACH 

( różnica pomiędzy 

wysokością opłaty, a 

kwotą zwolnienia)  

(kol. 3- kol.4) 
 

 

 

 

 

    

E.2. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 

NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH 

NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU NA CELE 

REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 
Ryczałtowa stawka opłat za rok od 

domku letniskowego lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Wysokość ryczałtowej stawki 

opłat za rok  
 

 

………………… zł 

F. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 



WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI  
Data wypełnienia deklaracji  

 

 

Podpis (pieczęć) 

G.ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 
Data i podpis pracownika 

Pouczenie 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisani ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2020 poz. 1427) 

2. Sposób składania: 

1) Osobiście lub listownie : Urząd Miasta i Gminy w Skale, 32-043 Skała, Rynek 29; 

2) Za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

a) Format elektroniczny: DOC, DOCX, ODT, XLS, XLSX, TIF, BMP, JPG, PNG, PDF, 

b) Dokumenty w formie elektronicznej należy przesyłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej 

Urzędu Miasta i Gminy w Skale udostępnionej na elektronicznej Platformie Usług Administracji 

Publicznej ePUAP; 

c) Dokument musi być opatrzony ważnym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za 

pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP, będącym odpowiednikiem 

bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzającym tożsamość obywatela w systemie ePUAP. 

 

 

Objaśnienia:  
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi  

** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będący osobami 

fizycznymi  

1) Numer PESEL wpisują właścicieli nieruchomości będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, 

nieprowadzący działalności gospodarczej Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali właścicieli 

nieruchomości  
2) w przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują 

współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej 

deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.  
3) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Skała 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.  

4) 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.  

5) Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, w związku ze śmiercią 
mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;  

6) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy 
w Skale  

7) Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny 

wynosi 35,00 złotych miesięcznie od jednej osoby. 
8) stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 70,00 zł miesięcznie od 

mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w 

sposób selektywny.  
9) Ryczałtowa stawka opłaty za rok od domku letniskowego, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 150,00 zł. 

10) Stawka opłaty ryczałtowej za rok w wysokości 300,00 zł jeśli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny. 

11) Kwota zwolnienia dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 5 zł od 

nieruchomości. 
 
 



Klauzula informacyjna dla osób składających deklarację o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz osób 

zainteresowanych usługami dodatkowymi  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016 r. 
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. 
RODO) uprzejmie informujemy, że:  

a) Administratorem danych jest Burmistrz Gminy Skała mający siedzibę w Skale pod adresem ul. 
Rynek 29, 32 – 043 Skała  
b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jest nim Daniel Lampart można 

się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: kontakt@progress-iodo.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych 

można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez 

administratora.  
c) Celem przetwarzania danych, jaki realizuje Administrator jest naliczanie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. W związku z powyższym Państwa dane osobowe są przetwarzane w rozumieniu art. 

6 ust. 1 lit. c) RODO, na podstawie przepisów prawa, które określa Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach określonego celu nie występuje profilowanie.  
d) Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia ww. celu oraz zgodnie z 

przepisami prawa przez okres 5 lat po naliczeniu opłaty, w związku z realizacją obowiązków ciążących na 

Administratorze. Jednocześnie informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

realizacji wyżej określonego celu.  
e) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty 

realizujące odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz podmioty świadczące nadzór nad 

oprogramowaniem przetwarzającym dane. Dane nie będą transferowane poza Polskę. 

f) W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do dostępu oraz 

sprostowania podanych danych, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przedstawionych praw 

mogą Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem na powyższe dane kontaktowe.  
g) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

przysługuję Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość 

 

Lp. Imię i nazwisko Adres 
   

1   
   

2   
   

3   
   

4   
   

5   
   

6   
   

7   
   

8   
   

9   
   

10   
    
 


