
Załącznik Nr 1  do Uchwały Rady Gminy Szczaniec 

         NR                      z dnia                       2020r. 

DEKLARACJA  O WYSOKOŚCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAŁYCH 

Podstawa prawna: 

Składający: 

Miejsce składania: 
Organ właściwy do 
złożenia deklaracji: 

art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2010). 
Właściciele nieruchomości , użytkownicy oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w 
zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Dla budynków 
wielolokalowych deklarację składa osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólna . Jeżeli zarząd nie 
został wybrany, deklaracje składają właściciele lokali. 
Urząd Gminy Szczaniec, ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec 
Wójt Gminy Szczaniec  , ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec 

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez
postawienie znaku „X”)

 pierwsza deklaracja   obowiązuje od …………………...…………………… (dd-mm.rr) 

 nowa deklaracja  obowiązuje od ………………………………………..…..   (dd-mm.rr)        

       korekta deklaracji obowiązuje od ……………………………………………. (dd-mm-rr) 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 właściciel nieruchomości    posiadający nieruchomość w zarządzie 

 współwłaściciel nieruchomosci   posiadający nieruchomość w użytkowaniu 

      użytkownik wieczysty     in     innny podmiot władający nieruchomością 

  ……………………………………………………………………….. 
Nazwisko i imię lub  pełna nazwa podmiotu 

Numer pesel REGON Numer NIP Nr telefonu * 

e-mail *

B.1.   ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta Obręb/nr działki, KW** 

B.2.   ADRES ZAMIESZKANIA (jesli jest inny niż adres nieruchomości, na której powstaja odpady komunalne)

Kraj Województwo Powiat Gmina 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta 

C. RODZAJ ZABUDOWY zaznaczyć właściwy kwadrat)

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w pkt B.1. 
stanowi:        Zabudowę wielorodzinną (wielolokalową) 

       Zabudowę jednorodzinną 

  XII/43/20  

`

  03 sierpnia



H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO (YCH) DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

   …………………………………………………………………………………….……         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   (miejscowość, data wypełnienia deklaracji)   (czytelny podpis) 

* Wypełniają wszyscy, ustaloną opłatę wnoszą osoby, które nie korzystają ze zwolnienia

**   Wypełniają tylko osoby zbierające w całości odpady ulegające biodegradacji do własnego kompostownika  

***  Należy wpisać kwotę zwolnienia ustaloną/wyliczoną zgodnie z uchwałą Rady Gminy Szczaniec w sprawie zwolnienia z opłaty 

**** Należy wpisać kwotę opłaty ze zwolnieniem, ustaloną opłatę wnoszą osoby, które korzystają ze zwolnienia 

D. SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPADÓW (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości 
wskazanej w punkcie B.1. deklaracji, odpady 
komunalne ulegające biodegradacji zbierane są w 
całości do własnego kompostownika  

       NIE 

       TAK 

E. OŚWIADCZENIE (wpisać liczbę osób)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie B.1. deklaracji, 

zamieszkuje     ……………………..        liczba osób (łącznie z dziećmi). 

F. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY

G. 1. Opłata pełna*

……......................    X   …………………………  =  ………………………………………………… zł 
    liczba osób   stawka opłaty     wysokość opłaty 

słownie złotych ……………………………………………………………………………………………………………………. 

G. 2. Opłata ze zwolnieniem **
[w przypadku zaznaczenia w punkcie D pozycji: TAK (własny kompostownik) oraz nieruchomość stanowi zabudowę
jednorodzinną zgodnie z zaznaczeniem w  pkt C]]

G. 2. 1.***

Kwota zwolnienia:     ……………… zł 

słownie złotych ……………………………………………………………………………………………………………………. 

G. 2. 2.***

Kwota opłaty ze zwolnieniem:     ……………… zł 

słownie złotych ……………………………………………………………………………………………………………………. 



I. Adnotacje urzędowe:

*Informacje nieobowiązkowe

**Podanie obrębu numeru działki oraz księgi wieczystej jest dobrowolne za wyjątkiem gdy nieruchomość nie ma przydzielonego adresu lub tym

samym adresem jest więcej niż jedna nieruchomość

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 2019r. poz. 1438). 

Objaśnienia. 

1. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego

po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy ( bez wezwania) do 15 dnia każdego miesiąca, którego
dotyczy opłata (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Szczaniec w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłatza gospodarowanie odpadami komunalnymi) na indywidualny rachunek bankowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z 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. 119.1 z 04.05.2016 informujemy:  
1. Administratorem Pana/Pani Gmina Szczaniec – Urząd Gminy Szczaniec (66-225), przy ul. Herbowej 30. Z administratorem
można skontaktować się mailowo: ug@szczaniec.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@cbi24.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. 2018
poz. 1454 z późn. zm.).
4. Odbiorcami Pana/Pani danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz przechowywane przez okres 5
lat, w celu realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do
przenoszenia swoich danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
8. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest obligatoryjne, na podstawie art. 6m. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454).

mailto:inspektor@cbi24.pl
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