
UCHWAŁA XV/135/2020 
RADY GMINY SKOROSZYCE 

z dnia 31 lipca 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości 

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010 ze zm.) Rada Gminy Skoroszyce uchwala co następuje: 

§ 1.  

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Skoroszyce, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, położonych na terenie Gminy Skoroszyce, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

1. Deklaracje, o których mowa w § 1 i § 2 właściciel nieruchomości obowiązany jest: 

1) złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Skoroszyce; 

2) przesłać na adres Urzędu Gminy Skoroszyce, 48-320 Skoroszyce, ul.Powstańców śl.17 

3) przesłać w formie elektronicznej, za pośrednictwem: 

a) elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl lub; 

b) drogą e-mail na adres ug@skoroszyce.pl.  

2. Formularz deklaracji dostępny jest do: 

1) pobrania w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Skoroszyce lub; 

2) pobrania w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Gminy Skoroszyce pod adresem www.skoroszyce.pl 
w aktywnym formacie pdf. lub; 

3) pobrania, wypełnienia i wysłania na adres Urzędu Gminy Skoroszyce, na adres ug@skoroszyce.pl 
w aktywnym formacie: DOC., DOCX, PDF. 

§ 4.  

Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.) lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346). 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce. 
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§ 6.  

Traci moc uchwała nr XXI/142/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lipca  2016 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Op. z 2016 r., poz. 1692). 

§ 7.  

 Uchwała ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2021 roku. 

§ 8.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy  
Skoroszyce 

 
 

Henryk Sokołowski 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  XV/135/2020 
Rady Gminy Skoroszyce  
z dnia 31 lipca 2020 r. 

 
 
DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 
WŁASCICIELI NIERUCHOMOSCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ  MIESZKAŃCY 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 
KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

1. Nr ewidencyjny 
 
 

Podstawa prawna: 
 
 
Składający : 
 
 
Termin składania : 
 
 
Miejsce składania:  
Sposób:           

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.). 
 
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w rozumieniu ustawy o 
utrzymaniu czystości  i porządku w gminach . 
 
Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach. 
 
Urząd Gminy Skoroszyce ul. Powstańców Śl.17, 48-320 Skoroszyce  
w formie pisemnej: osobiście lub za pośrednictwem poczty 
w formie elektronicznej : Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. 

A.  ORGAN WŁASCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI  

WÓJT GMINY SKOROSZYCE 
48-320 SKOROSZYCE 

Ul. POWSTAŃCÓW ŚL .17 

B.      OBOWIĄZEK  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI 

2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji ( należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 Pierwsza deklaracja, data powstania obowiązku ponoszenia opłaty……………………  (dzień-miesiąc-rok) 

 Nowa deklaracja, zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji………………….(dzień-miesiąc-rok) 

 Korekta deklaracji………………………………………………………………………..(dzień-miesiąc- rok) 

C.  PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

3. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)                                                                                                                        

 Osoba prawna           Osoba  fizyczna              Jednostka organizacyjna  nieposiadająca osobowości prawnej           
 

4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)                                                                                                                        

 1. Właściciel 

 2. Współwłaściciel  

 3. Użytkownik wieczysty  

 4. Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 5. Inny podmiot ……………………………………………………………………………….. 
D.  DANE IDENTYFIKACYJNE  

*dotyczy osoby fizycznej ** dotyczy podmiotu niebędącą  osobą fizyczną 

5. Pierwsze  imię, drugie imię , nazwisko*/Nazwa Pełna** (niepotrzebne skreślić) 
 
 

6. Nazwa skrócona ** 
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7. Identyfikator podatkowy (Numer PESEL/NIP)1*/** 

 
8.    REGON ** 
 

 
9. Numer telefonu komórkowego (opcjonalnie) 
 

10. Adres e- mail (opcjonalnie) 
 
 

D.1   ADRES ZAMIESZKANIA*/SIEDZIBY**  
      miejscem zamieszkania jest nieruchomość , w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu   
11. Kraj  12.Województwo  13. Powiat 

14.Gmina 15.Ulica 16.Nr domu 17. Nr lokalu 

18.Miejscowość 19. Kod pocztowy 
 
 

20. Poczta 

D.2 Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby) 

21. Kraj 22.Województwo 

 

23. Powiat 

24.Gmina 25.Ulica 26.Nr domu 

 

27. Nr lokalu 

28.Miejscowość 29. Kod pocztowy 30. Poczta 

 

E. DANE NIERUCHOMOŚCI , NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY GMINA SKOROSZYCE 

31. Miejscowość 

 

32. Ulica 

 

 Nr działki zgodnie z ewidencją 
gruntów (w przypadku braku nadania 
nr  nieruchomości) 

33. Nr domu 

 

34. Nr lokalu 

 

F. DANE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

35. Rodzaj zabudowy : ( zaznaczyć właściwy kwadrat)                                                                                                                  

jednorodzinna                      wielorodzinna                

Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Liczba osób zamieszkałych na 
nieruchomości 

Stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi  

Wysokość miesięcznej opłaty 

 

36 ……………………………….…. 

37 .(słownie)…………………………. 

 

38 …………………………zł/osoba 

 

39 ………………………..zł 

(poz. 36 x 38) 

F. 1 DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA 1 (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

 40. Oświadczam, że posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady na terenie nieruchomości, 
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której deklaracja dotyczy 

 41. Oświadczam, że nie  posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów na terenie 
nieruchomości, której deklaracja dotyczy 

Liczba osób 
wskazanych -
poz.36 

Kwota zwolnienia z opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Kwota miesięcznego 
zwolnienia  
z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

Zwolnienie 
przysługujące 
posiadaczom, 
na podstawie 
oświadczenia w 
poz.40. 

 

42…………….… 

 

43…………………zł/osoba 

 

44……………………zł 

 (poz.42 x 43) 

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI- po uwzględnieniu zwolnienia (jeśli przysługuje) oblicza 
samodzielnie składający deklarację, zgodnie ze złożoną  deklaracją  

DO ZAPŁATY 

 

45…………………….zł 

           zł/miesiąc 

(różnica kwoty z poz.39 i 44) 

1 Zgodnie z obowiązującą uchwała Rady Gminy Skoroszyce w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 
 
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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438  
ze zm.) 
2. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 t.j.) 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.  
3. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 t.j.) 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. 
4. Zgodnie z art. 6i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 t.j.) 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. 
5. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 t.j.) przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.  

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
 
 
   …………………………………….                                                           ….…………………... 
             (miejscowość i data)                                                                            (czytelny podpis) 
 

H. ADNOTACJE ORGANU 
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6. Zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 t.j.) w przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym w pkt. 2 i 3 
albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Skoroszyce określi, w drodze 
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe 
dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomościach o podobnym charakterze. 
7. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata do zapłaty) obliczona samodzielnie 
przez składającego deklarację, zgodnie ze złożoną deklaracją, ponoszona będzie zgodnie  
z Uchwałą Nr XXI/144/2016 Rady Gminy Skoroszyce  z dnia  22 lipca 2016r.w sprawie określenia terminu, 
częstotliwości trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej jako „RODO”, 
informujemy, że: 
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt  Gminy Skoroszyce, ul. Powstańców Śl.17 , 48-320 

Skoroszyce 
 inspektorem ochrony danych osobowych  jest Pani/Pana Bogusław Dziadkiewicz – radca prawny, kontakt: e-mail: 

dziadkiewicz.kancelaria@poczta.onet.eu 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w celu związanym z 

wykonaniem  obowiązków organu wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 
zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a podanie danych osobowych jest obowiązkiem 
ustawowym i brak ich podania skutkuje odpowiedzialnością określoną przepisami ordynacji podatkowej, w tym 
wszczęciem stosownego postępowania podatkowego; 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa; 

 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: 
- związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 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  także art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO.  

Administrator nie zamierza przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej oraz do jakichkolwiek odbiorców danych osobowych.  

_____________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego 
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych 
.** 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.                                     
Zapoznałem/am się z treścią powyższej  klauzuli                  

                                                                                    .............................................................  
                                                                                                                data i czytelny podpis   
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/135/2020 
Rady Gminy Skoroszyce  
z dnia 31 lipca 2020 r. 

 
DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  ODPADAMI KOMUNALNYMI 
DLA WŁASCICIELI NIERUCHOMOSCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ  MIESZKAŃCY,  A NA 
TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 
LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

1. Nr ewidencyjny 
 
 

Podstawa prawna: 
 
 
Składający : 
 
 
Termin składania : 
 
 
Miejsce składania:  
Sposób:           

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.). 
 
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w rozumieniu ustawy o 
utrzymaniu czystości  i porządku w gminach . 
 
Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach. 
 
Urząd Gminy Skoroszyce ul. Powstańców Śl.17, 48-320 Skoroszyce  
w formie pisemnej: osobiście lub za pośrednictwem poczty 
w formie elektronicznej : Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej,  

A.  ORGAN WŁASCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI  

WÓJT GMINY SKOROSZYCE 
48-320 SKOROSZYCE 

Ul. POWSTAŃCÓW ŚL .17 

B.      OBOWIĄZEK  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI 

2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji ( należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 Pierwsza deklaracja, data powstania obowiązku ponoszenia opłaty……………………  (dzień-miesiąc-rok 

 Nowa deklaracja, zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji………………….(dzień-miesiąc-rok) 

 Korekta deklaracji………………………………………………………………………..(dzień-miesiąc- rok) 

C.  PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

3. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)                                                                                                                        

 Osoba prawna           Osoba  fizyczna              Jednostka organizacyjna  nieposiadająca osobowości prawnej            
 

4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)                                                                                                                        

 1. Właściciel 

 2. Współwłaściciel  

 3. Użytkownik wieczysty  

 4. Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 5. Inny podmiot ……………………………………………………………………………….. 
D.  DANE IDENTYFIKACYJNE  

*dotyczy osoby fizycznej ** dotyczy podmiotu niebędąca osobą fizyczną 
5. Pierwsze  imię, drugie imię , nazwisko*/Nazwa Pełna** (niepotrzebne skreślić) 
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6. Nazwa skrócona ** 
 
 

7. Identyfikator podatkowy (Numer PESEL/NIP)1*/** 

 
8.    REGON ** 
 

 
9. Numer telefonu komórkowego (opcjonalnie) 
 

10. Adres e-mail (opcjonalnie) 
 
 

D.1   ADRES ZAMIESZKANIA*/SIEDZIBY**  
      miejscem zamieszkania jest nieruchomość , w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu   
11. Kraj  12.Województwo  13. Powiat 

14.Gmina 15.Ulica 16.Nr domu 17. Nr lokalu 

18.Miejscowość 19. Kod pocztowy 
 
 

20. Poczta 

D.2 Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby) 

21. Kraj 22.Województwo 

 

23. Powiat 

24.Gmina 25.Ulica 26.Nr domu 

 

27. Nr lokalu 

28.Miejscowość 29. Kod pocztowy 30. Poczta 

 

E. DANE NIERUCHOMOŚCI , NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY GMINA SKOROSZYCE 

31. Miejscowość 

 

32. Ulica 

 

 Nr działki zgodnie z ewidencją 
gruntów (w przypadku braku nadania 
nr  nieruchomości) 

33. Nr domu 

 

34. Nr lokalu 

 

F. Obliczenie stawki opłaty miesięcznej dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy (kwotę 
należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

F.1 

Wielkość  worków i 
pojemników na odpady 

F. 2 Stawka opłaty  F.3 Ilość 
pojemników  

Wysokość opłaty 
miesięcznej ( iloczyn 
stawki opłaty  z pkt F.2.  
i ilości  pojemników 
pkt. F.3.) 

Worek      80 l  ..…………….zł *  = ………………zł 

Worek       120 l  ………………zł *  = ………………zł 

Pojemnik  110l / 120l  ………………zł *  = ………………zł 

Pojemnik  240l  ………………zł *  = ………………zł 

Pojemnik  1100l ………………zł *  = ………………zł 
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F.4 Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi ogółem 

 

= 

 

………………zł 
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata do zapłaty) obliczona 
samodzielnie przez składającego deklarację, zgodnie ze złożoną deklaracją, ponoszona będzie 
zgodnie z uchwałą  Rady Gminy Skoroszyce 

G.  Oświadczenia i podpis składającego deklarację 

 

Oświadczam , że znane mi są przepisy Kodeksu karno skarbowego o odpowiedzialności za podanie 
danych niezgodnych z rzeczywistością.  

….……………………… 

data   i    podpis 

H. W załączeniu  

Pełnomocnictwo (w przypadku gdy deklarację składa inna osoba niż właściciel nieruchomości)  

Dokument potwierdzający fakt zawieszenia działalności lub likwidacji działalności, w przypadku 
zaistnienia tego faktu 

 

Umowa na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem  

I. Adnotacje organu podatkowego 

 

 

  
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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438  
ze zm.) 

2. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 t.j.) 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.  

3. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 t.j.) 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.         

4. Zgodnie z art. 6i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 t.j.) 2) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne; 

5. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 t.j.) przez właściciela nieruchomości rozumie się także 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości 
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.  

6. Zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 t.j.) w przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym w pkt. 
2 i 3 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Skoroszyce określi, w 
drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne 
dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w 
tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów 
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
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7. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata do zapłaty) obliczona samodzielnie 
przez składającego deklarację, zgodnie ze złożoną deklaracją, ponoszona będzie zgodnie  
z Uchwałą Nr XXI/144/2016 Rady Gminy Skoroszyce  z dnia  22 lipca 2016r.w sprawie określenia terminu, 
częstotliwości trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej jako „RODO”, 
informujemy, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt  Gminy Skoroszyce, ul. Powstańców Śl.17 , 48-320 
Skoroszyce 

 inspektorem ochrony danych osobowych  jest Pani/Pana Bogusław Dziadkiewicz – radca prawny, kontakt: e-mail: 
dziadkiewicz.kancelaria@poczta.onet.eu 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w celu związanym z 
wykonaniem  obowiązków organu wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 
zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a podanie danych osobowych jest obowiązkiem 
ustawowym i brak ich podania skutkuje odpowiedzialnością określoną przepisami ordynacji podatkowej, w tym 
wszczęciem stosownego postępowania podatkowego; 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa; 

 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: 

- związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 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  także art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO.  

Administrator nie zamierza przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej oraz do jakichkolwiek odbiorców danych osobowych.  

_____________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** 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. 

           

 

Zapoznałem/am się z treścią powyższej  klauzuli
                
                      

................................................................................  
data i czytelny podpis   
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