
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE SZCZYTNIKI 
 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U 

 z 2019 r., poz. 2010 ze zm.). 

Składający: Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka 

organizacyjna lub osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkownik, a także 

inne podmioty władające nieruchomością  

Miejsce i forma 

składania deklaracji: 

 w formie pisemnej - w Urzędzie Gminy w Szczytnikach, Szczytniki 139, 

62-865 Szczytniki, lub; 

 w formie pisemnej - drogą pocztową na adres: Urząd Gminy 

w Szczytnikach, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki, lub; 

 w formie elektronicznej - do Urzędu Gminy w Szczytnikach za pośrednictwem 

Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem 

www.epuap.gov.pl, jako załącznik w pliku o formacie PDF. 

Termin składania 

deklaracji: 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

a w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Nazwa i adres siedziby 

organu właściwego do 

złożenia deklaracji: 

 

Wójt Gminy Szczytniki, Urząd Gminy w Szczytnikach, Szczytniki 139, 

62-865 Szczytniki 
 

A.    OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź, stawiając krzyżyk w odpowiednim kwadracie) 

        Pierwsza deklaracja - data powstania obowiązku (dzień-miesiąc-rok): …...…………….…… 

        Korekta deklaracja     -   data (dzień-miesiąc-rok): …...…………….…… 
 

      Zmiana danych zawartych w deklaracji - data zaistnienia zmiany (dzień-miesiąc-rok): ….............………… 
 

Uzasadnienie zmiany:……………………………………………………………………...…………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

B.    SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź, stawiając krzyżyk w odpowiednim kwadracie) 
  

      Właściciel  

       Współwłaściciel  

       Użytkownik wieczysty nieruchomości 

       Jednostka organizacyjna lub osob posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  

       Inny podmiot władający nieruchomością 
 

C.    DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

C.1. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

       

       osoba fizyczna                  osoba prawna                  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej  

C.2. PEŁNA NAZWA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

IMIĘ/Nazwa skrócona
* 

Nazwisko/ Nazwa pełna 
* 

NIP
* 

PESEL 

NR TELEFONU
 

E-MAIL
 

C.3. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJACEGO DEKLARACJE 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA MIEJSCOWOŚĆ ULICA  

NR DOMU / NR LOKALU  KOD POCZTOWY POCZTA 

NR DZIAŁKI 
*** 

 

                                     
…………………….

                 

  
   

         

http://www.epuap.gov.pl/


D. ADRES NIERUCHOMOŚĆI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE SIEDZIBY/ADRES  

(wypełnić jeśli adres jest inny niż podany w pozycji C.3.) 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA MIEJSCOWOŚĆ ULICA 

NR DOMU / NR LOKALU KOD POCZTOWY POCZTA 

NR DZIAŁKI 
**

 

                               
…………………….

                 

E. OŚWIADCZENIE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJACEGO 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

 

…………………….…..... osoba/osoby/osób 
(podać liczbę osób zamieszkujących) 

Odpady komunalne na terenie nieruchomości są zbierane w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                            SELEKTYWNY                                                             TAK                                       NIE 

(odpady komunalne poddane segregacji)                                                  (czy odpady biodegradowalne będą kompostowane w przydomowym 

                                                                                                                                                           kompostowniku)                                                                                               

F. OBLICZANIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI                                                         

KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCI 

 

 

.................................    X    ………………………….   
  
=     …..……………………..………..……… 

    (liczba mieszkańców)                            (stawka opłaty od mieszkańca)                                             ( iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi  ……………………….. zł  

Data wypełnienia deklaracji 

przez składającego 

 

........………… 

Podpis składającego 

deklarację 

 

 

………………………………………………… 

                            (czytelny podpis) 

G. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

1. 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. z 2019r., poz. 1438 ze zm.)  

 

 

Objaśnienia: 

1. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości właściciel powinien złożyć  odrębne deklaracje dla każdej 

nieruchomości. 

2. Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza miejscem zamieszkania powyżej 

2 miesięcy. 

3. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi lub uzasadnionych 

wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Szczytniki określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami. 

4. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy zawiadamia 

właściciela nieruchomości o wysokości opłaty  za zagospodarowanie odpadami komunalnym 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. 

5. Pole „Pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o 

wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Szczytniki w terminie 14 dni od 

dnia zamieszkania na danej nie-ruchomości pierwszego mieszkańca. 

6. Pole „Zmiana danych zawartych w deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub danych osobowych 

zawartych w deklaracji, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Szczytniki 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. 

7.  Pole „Korekta deklaracji”  należy zaznaczyć znakiem „X” (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy itp.) w złożonej 

deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty. 

8. Miesięczne stawki opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Szczytniki. 

 

* Wypełnić w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 

** Wypełnić w przypadku, gdy nieruchomość nie ma nadanego numeru porządkowego. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Urząd 

Gminy w Szczytnikach z siedzibą w Szczytnikach 139 , 62-865 Szczytniki; 

 

2) inspektorem ochrony danych w Urzędzie jest Inspektor Danych Osobowych adres e-mail: 

iodo@szczytniki.ug.gov.pl; 

 

3) celem zbierania danych jest aktualizacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi;  

 

4) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia sprawy wnioskodawcy, udostępnianie danych 

nie jest przewidywane, odbiorcami danych będą tylko instytucje do tego upoważnione z mocy prawa; 

 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrzenia sprawy lub okres wynikający 

z obowiązujących przepisów prawa nie dłużej niż 10 lat od końca roku, w którym została wyrażona zgoda; 

 

6) ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

 

7) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

8) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami               ...................................................................................................... 
               (Data, czytelny podpis). 

 

 

 

mailto:iodo@szczytniki.ug.gov.pl

