
 
 

UCHWAŁA NR XIV.215.2020 
RADY GMINY SKRZYSZÓW 

z dnia 4 listopada 2020 roku 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów. 

Na podstawie art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. 2020.1439  ze zm.) Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w brzmieniu 
załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie 
Gminy w Skrzyszowie lub przesłać drogą elektroniczną. 

2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się 
w formacie danych doc, pdf lub odt, 

2) deklaracja o której mowa w pkt 1 ma być zgodna z opublikowaną na stronie internetowej 
www.skrzyszow.pl,  

3) deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173 ze. zm.) lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2020.346 ze zm.). 

§ 3. Deklarację o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć 
w terminie: 

᠆ 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych, 

᠆ do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  lub określonej w deklaracji 
ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów. 

§ 5. Traci moc uchwała nr VIII.110.2019 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 6 grudnia 2019r. w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów. (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego 2019.9388) 

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 listopada 2020 r.

Poz. 7059

http://www.skrzyszow.pl/


2. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 r. 

  
 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 

 
 

Piotr Kiwior 
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Załącznik do uchwały Nr XIV.215.2020 

RADY GMINY SKRZYSZÓW 

z dnia 4 listopada 2020 r. 
 

1.PESEL                                                                                                        
                                                                     2. Dzień-Miesiąc-Rok 

 
                                                                     ____ - _____ - __________                                                                    

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Podstawa prawna:   Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 t. j. ze zm.). 

Składający:              Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Skrzyszów, na których zamieszkują mieszkańcy. 

                                 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. 

Termin składania:    w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na danej 

                                 nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym  

                                 nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

                                 komunalnymi  lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. 

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
1.   Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację 

     WÓJT GMINY SKRZYSZÓW, 33-156 SKRZYSZÓW 642 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     1.  pierwsza deklaracja /data powstania obowiązku ponoszenia opłaty/1: (dzień, miesiąc, rok)……......-……..…-……..… 

     2.  nowa deklaracja /data powstania zmiany/2: (dzień, miesiąc, rok)….….......-…….......…-……..…..… 

     3.  korekta deklaracji /data obowiązywania korekty/3 (dzień, miesiąc, rok) ………....-…….…....-....……….... 

 
1) Zaznaczyć w przypadku składania pierwszej deklaracji, tj. w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych – art. 6m ust. 1 w/w ustawy, 

2) Zaznaczyć w przypadku składania nowej deklaracji, tj. w terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty, 
3) Zaznaczyć w przypadku zmiany danych innych niż określone wyżej w przypisach 1 i 2 – art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) - dotyczy danych nie będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, 

np. zmiana nazwiska lub nazwy właściciela, zmiany danych adresowych, w przypadku konieczności dokonania zmiany uprzednio złożonej 
deklaracji wynikającej np. z zaniżenia lub zawyżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych omyłek. 

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

     Właściciel nieruchomości    Współwłaściciel   Użytkownik  Inny podmiot władający nieruchomością 

 

     Jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu wieczystym    

 
 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

   D.1 OSOBA FIZYCZNA 
4. Nazwisko 

 

5. Imię 

 

6. Telefon kontaktowy  

 

7. Adres e-mail 

 
 

   D.2 DANE NIERUCHOMOŚCI – NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
8. Miejscowość 

 

 9. Nr domu 

 

10. Kod pocztowy 11. Poczta 

 

 D.3 ADRES DO KORESPONDENCJI-JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES NIERUCHOMOŚCI Z D.2.  
12. Kraj 

 

13. Województwo 

 

14. Powiat 

 

15. Gmina 16. Ulica 

 

17. Nr domu 

 

18. Nr lokalu 

 

19. Miejscowość 20. Kod pocztowy 21.Poczta 
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E.OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW 
22.(Należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

       Oświadczam, że posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 
            (w przypadku postawienia x w tej kratce – bioodpady nie będą odbierane) 

 

       Oświadczam, że nie posiadam  kompostownika i tym samym nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady 

             komunalne  
 

F. OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH  
23. Oświadczam, że na terenie nieruchomości, z której będzie ponoszona opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zamieszkuje ……..…….. osób (podać liczbę osób) 

 

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

24. Liczba osób zamieszkujących (wskazana w punkcie 23 deklaracji)  

25.  Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jedną osobę 17,40 zł 

26.  Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (liczba osób poz. 

24  x stawka za jedną osobę poz. 25) 
 

27. Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika (1 zł od każdego 

mieszkańca) 
 

28. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po odliczeniu 

zwolnienia (od kwoty z poz. 26 odjąć kwotę z poz.27) 

 

 

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
 

29. Miejscowość, data 

 

 

30.Czytelny podpis 

 

 
 

H. ADNOTACJE ORGANU 

                                                         

I. DATA I PODPIS PRZYJMUJĄCEGO FORMULARZ 
 
POUCZENIE 

1. W przypadku nie wpłacenia w określonych uchwałą Rady Gminy Skrzyszów terminach kwoty opłaty z poz. 25 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi 

podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2020.1427 ze zm.). 

2 Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 10 dni 

od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę  

uzasadnione szacunki. 

3. Pojęcie „nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy”, oznacza nieruchomość faktycznie stanowiącą dla danej osoby miejsce jej pobytu / w sposób dostrzegany na zewnątrz dla 

innych osób/ i wykorzystywaną do celu zaspokojenia jej potrzeb mieszkaniowych. 

4. Deklarację powyższą można przesłać drogą elektroniczną. 

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej są następujące: 

1)format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w formacie danych doc, pdf lub odt, 

2)deklaracja o której mowa w pkt 1 ma być zgodna z opublikowaną na stronie internetowej:www.skrzyszow.pl, 

3)deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP 

zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2020.346 ze zm.). 

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

Na podstawie 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 (Dz. Urz. UE. L.2016. 119.1 dalej jako RODO) z dnia 

04.05.2016 informuję, że :  

1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Skrzyszów reprezentowana przez Wójta Gminy, mającego siedzibę pod adresem: 33-156 Skrzyszów 642, adres 

e-mail: sekretariat@ug.skrzyszow.pl, tel. 14 688 70 00. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@ug.skrzyszow.pl 

3)  Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu związanym 

z realizacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

4) Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawione do uzyskania danych Osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przed okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy prawa. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do 

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

7) Ma Pani/ Pan prawo wniesieni skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).  

Więcej informacji w tym zakresie na stronie: http://skrzyszow.pl/wp-content/uploads/klauzula_rodo_odbior_odpadow.pdf 

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 

 

Piotr Kiwior 
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