Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/379/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2020 r.
DATA WPŁYWU DEKLARACJI

NR KARTY

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY SKAWINA - NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania:
Organ właściwy:
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie Gminy Skawina. Przez właścicieli rozumie się także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy). Jeżeli nieruchomość jest zabudowana
budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz
właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową (art. 2 ust. 3 Ustawy).
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Dziennik Podawczy, Rynek 14, pok. 1

A. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1.

D D - M M - R R R R

☐ pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty) od
☐ zmiana danych (data zaistnienia zmian) od

D D - M M - R R R R

☐ korekta deklaracji (błędnie sporządzonej)

obowiązującej

D D - M M - R R R R

od

☐ wygaśnięcie obowiązku od

do

D D - M M - R R R R

D D - M M - R R R R

Przyczyna złożenia zmiany danych/wygaśnięcia obowiązku: .………………………………………………………..………………………………….…………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...…………………….

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE)
2.

☐
☐
☐

☐
☐
☐

właściciel
współwłaściciel
użytkownik wieczysty

jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w użytkowaniu
inny podmiot faktycznie władający nieruchomością (napisać jaki):…………………..…………………………

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1 dotyczy
2 dotyczy

3.
4.

☐

właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

osoba fizyczna

☐

podmiot niebędący osobą fizyczną

Imię1

☐

inny podmiot (napisać jaki) …………………………………………….

5. Nazwisko1/Pełna nazwa2

6. PESEL1

7. Numer NIP2

8. Imię matki1

9. Imię ojca1

10. Nr telefonu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
3w

przypadku gdy nieruchomość nie ma nadanego nr porządkowego należy wpisać nr ewidencyjny działki
11. Miejscowość
12. Ulica
13. Nr domu

14. Nr lokalu

15. Nr ewidencyjny działki3

1

E. KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA
Wyrażam zgodę na doręczanie mi drogą elektroniczną rachunków, harmonogramów i innych w sprawach związanych z
opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16.

☐ 1. TAK

☐ 2. NIE

17. Adres poczty elektronicznej (wypełnić w przypadku zakreślania w części E, pkt. 16 opcji „TAK”)

F. RODZAJ ZABUDOWY (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE)
4 w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym należy dołączyć załącznik Z-4 oraz wskazać miejsce gromadzenia odpadów w części G.
18.

☐ zabudowa jednorodzinna

☐ zabudowa wielolokalowa4

G. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW – LOKALIZACJA, NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI, ADRES
19.

H. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
20. Kraj

21. Województwo

22. Powiat

23. Gmina

24. Ulica

25. Nr domu

27. Miejscowość

28. Kod pocztowy

29. Poczta

26. Nr lokalu

I. ADRES DO KORESPONDENCJI (WYPEŁNIĆ JEŻELI ADRES JEST INNY NIŻ WSKAZANY W PUNKCIE H)
30. Kraj

31. Województwo

32. Powiat

33. Gmina

34. Ulica

35. Nr domu

37. Miejscowość

38. Kod pocztowy

39. Poczta

36. Nr lokalu

J. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W PUNKCIE D ZAMIESZKUJE 5:
(PROSZĘ WPISAĆ LICZBĘ MIESZKAŃCÓW)
5 w przypadku różnicy osób zameldowanych i zamieszkałych, należy wypełnić oświadczenie - załącznik Z-5
40.

…………………… osoba/osoby/osób
K. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW
41.

☐ OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ODPADY KOMUNALNE BĘDĄ ZBIERANE SELEKTYWNIE
WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY – KWOTA OPŁATY NIE PODLEGAJĄCA ZWOLNIENIU:

42.

…………………………………….………………

X

(liczba mieszkańców niekorzystających ze zwolnienia)

32 zł

=

(stawka opłaty)

……………………………………………… zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY – KWOTA OPŁATY PO UWZGLĘDNIENIU CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA:
(zgodnie z art. 6k ust. 4 Ustawy)
43.

…………………………………….………………
(liczba mieszkańców korzystających z częściowego zwolnienia )

=

……………………………………………… zł

(ulgowa stawka opłaty)

X

26 zł

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

SUMA KWOT OPŁATY NIE PODLAGAJĄCA ZWOLNIENIU ORAZ PO UWZGLĘDNIENIU CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA:
44.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi: ……………………………………… zł
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L. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY
KOMUNALNE
45. Deklaruję, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji posiadam kompostownik i
kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne (zaznaczyć właściwe):

☐ TAK

☐ NIE

WYLICZENIE KWOTY PRZYSŁUGUJĄCEGO ZWLONIENIA Z TYTUŁU POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA, O KTÓRYM MOWA W CZĘŚCI L
46.

47.

X

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

3 zł

=

……………………………………………… zł

(zwolnienie)

(iloczyn liczby mieszkańców i zwolnienia)

KWOTA OPŁATY PO UWZGLĘDNIENIU PRZYSŁUGUJĄCEGO ZWOLNIENIA Z TYTUŁU POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA
48.

49.

…………………………………….………………
(kwota opłaty – część K, poz. 44)

-

……..

=

(zwolnienie – część L, poz. 47)

……………………………………………… zł
(wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami)

M. ZAŁĄCZNIKI (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE)
50.

☐ pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika
☐ dokumenty wskazujące upoważnienie do złożenia deklaracji lub umowa w przypadku własności kilku podmiotów
☐ dane osób tworzących spółkę cywilną (ZAŁĄCZNIK Z- 3)
☐ wykaz dla budynków wielolokalowych (ZAŁĄCZNIK Z- 4)
☐ oświadczenie (ZAŁĄCZNIK Z- 5)
☐ potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
☐ inne (napisać jakie) ……………………..……………………………………………………….………………………………….…
☐ brak

N. POUCZENIE
NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Skawina określi w drodze decyzji
wysokość opłaty, biorąc pod uwagę ilość osób zamieszkałych na danej nieruchomości - zgodnie z art. 6o ust. 1 Ustawy.
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec zgodnie z art. 6i ust. 1 pkt 1 Ustawy.
Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi - zgodnie z art. 6l ust. 1 Ustawy.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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.- zgodnie z art. 6m ust. 2 Ustawy.
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny,
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 6m ust. 2 Ustawy - zgodnie z art. 6m ust. 4 Ustawy.
Przepisu art. 6m ust. 4 Ustawy nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia – zgodnie art. 6m ust. 5 Ustawy.
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia właściciela nieruchomości o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel
nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego - zgodnie z art. 6m ust. 2a Ustawy.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (tzw. RODO) informujemy, że
administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, z siedzibą w Urzędzie Miasta i
Gminy w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Rynek 1.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
1. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z
obowiązujących przepisów prawa.
3. Istnieje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości
na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej.
6. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis prawa - ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ponadto, istnieje prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją –wobec przetwarzania danych osobowych.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iodo@gminaskawina.pl, adres pocztowy: ul. Rynek 1, 32-050 Skawina
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O. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
51. Imię

52. Nazwisko

53. Data wypełnienia deklaracji

54. Czytelny podpis lub pieczęć i podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

P. ADNOTACJE ORGANU
Uwagi

Podpis osoby wprowadzającej deklarację: …………………………………………………………

R. OBJAŚNIENIA
• Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty przyjętej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie.
• W przypadku złożenia pierwszej deklaracji należy podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
• W przypadku składania zmiany danych w deklaracji należy podać datę nastąpienia zmiany ilości osób zamieszkujących lub innego czynnika będącego
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpisując jednocześnie w części A stosowne
uzasadnienie.
• Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych zamieszczonych w pierwotnej deklaracji, jako
podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych itp. W przypadku składania korekty deklaracji należy podać okres lub datę
nastąpienia zmiany.
• W przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości (np. na skutek czasowego opuszczenia nieruchomości przez
mieszkańców na okres dłuższy niż 1 pełen miesiąc kalendarzowy) właściciel nieruchomości winien złożyć nową deklarację, w celu zgłoszenia ustania
obowiązku uiszczania opłaty, wpisując jednocześnie w części A niniejszej deklaracji stosowne uzasadnienie oraz w części J, w pozycji 40 należy wpisać
wartość „0”. W przypadku ponownego zamieszkania mieszkańca na danej nieruchomości jej właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację w
terminie 14 dni od daty zamieszkania.
• W przypadku zbycia nieruchomości, dotychczasowy właściciel nieruchomości w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana właściciela składa deklarację, zgłaszając ustanie obowiązku uiszczania opłaty, wpisując jednocześnie w części A stosowne
uzasadnienie. Nowy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć pierwszą deklarację w terminie 14 dni od daty zamieszkania na nieruchomości.
• Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy zobowiązany do
ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt
4 Ustawy mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z Ustawy i
załączyć ją do deklaracji odnotowując ten fakt w części M niniejszej deklaracji.
• Jeżeli deklarację składa Spółka cywilna należy dołączyć dane osób tworzących spółkę -w imieniu których składana jest deklaracja (ZAŁĄCZNIK Z-3).
• Jeżeli deklaracja składana jest dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym należy dołączyć wykaz dla budynków wielolokalowych
(ZAŁĄCZNIK Z-4).
• W przypadku różnicy osób zameldowanych i zamieszkałych, należy wypełnić oświadczenie (ZAŁĄCZNIK Z-5).
• Deklarację podpisuje podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji lub osoba upoważniona do podpisywania deklaracji. Dokumentem
upoważniającym do podpisywania deklaracji jest np. pełnomocnictwo, prawomocne postanowienie sądu ustanawiające przedstawiciela
ustawowego, uchwała wspólnoty mieszkaniowej o wyborze zarządu, umowa w formie aktu notarialnego o określeniu sposobu zarządu
nieruchomością wspólną i powierzeniu osobie fizycznej lub prawnej, umowa spółki osobowej itp.
• Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w
wysokości 17,00 zł. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, rodzicom, dziadkom, dzieciom, rodzeństwu jest zwolnione od opłaty skarbowej.
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