
 

 

 

Załącznik 1  do Uchwały nr XXI/173/20 Rady Miejskiej                 

w Skwierzynie z dnia 20 lutego 2020 r. 
 

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

PODSTAWA PRAWNA:   Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U .z 2019r., poz. 2010 ze zm.)        

 
SKŁADAJĄCY:                Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych  położonych na terenie Gminy Skwierzyna w rozumieniu art.2 

ustawy 

 
TERMIN SKŁADANIA:  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych. 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.  

                                             

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI – Urząd Miejski w Skwierzynie ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna 

 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO KTÓREGO  NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ 

                Burmistrz Skwierzyny 

ul. Rynek 1 

           66-440 Skwierzyna                                 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji    (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

                pierwsza deklaracja                                 aktualizacja danych w deklaracji                                     ……………………                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                     ( data obowiązywania)  

 
C. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI: 

 

                                                      nieruchomość zamieszkała                              nieruchomość letniskowa lub inna wykorzystywana   

                                                                                                                                          na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

D.         DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Składający: 

 

                osoba fizyczna                osoba prawna                       jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
                                                                                                                                   
Imię i nazwisko/pełna nazwa 

                                                  

PESEL (dotyczy osoby fizycznej) 

- - - - - - - - - - - 
REGON (osoba prawna, przedsiębiorca) 

- - - - - - - - - 
NIP (osoba prawna, przedsiębiorca) 

- - - - - - - - - - 
Tytuł prawny do nieruchomości: 

 

                  Właściciel/współwłaściciel,                         Użytkownik,                                    Najemca,       

                           
                   Osoba sprawująca zarząd  

                   nieruchomością wspólną,                            Inny podmiot władający nieruchomością   

 

E.  DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

 

Miejscowość Adres e-mail Nr tel. 

 

Nr ewidencyjny działki (w przypadku braku adresu) 

 

 

Obręb geodezyjny (w przypadku braku adresu) 

F.   ADRES DO KORESPONDENCJI  (w przypadku gdy jest inny od adresu podanego w części E).  
  

Kraj Województwo Powiat 

Miejscowość 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

 

Poczta 

 

Kod pocztowy Adres e-mail* 

 

 

  

  

   

  

 

SKWIERZYNA 

 

    

 

  

 

    

   

   

 

 

 

 

 

   

  

 
  

  



 

 

  G.  DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH   

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej               

w  części E:        

  Zamieszkuje:   Jest zameldowanych: 

H.1. SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ (liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość x stawka 

opłaty) 

 

 

 

 

………………………….        X       …………….…      =          ………………………………zł 
                                  (Liczba mieszkańców zamieszkujących)               (stawka opłaty)                                (wysokość opłaty  miesięcznej) 

 

Kwota opłaty pomniejszona o cześć zwolnienia za kompostowanie ……………………….zł 
 

 

(słownie………………………………………………………………………………………………………………………………) 

 

Po wyliczeniu stawki opłaty miesięcznej  należy zastosować zwolnienie wynoszące 2 zł w przypadku zaznaczenia obu pozycji w 

części „I” niniejszej deklaracji. 
 

H.2. OBLICZENIE OPŁATY ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 

ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO – 

WYPOCZYNKOWE. 

 

 

 

 

………………………….        X       …………….…      =          ………………………………zł 
                                                                                                                                                                                                                   (Kwota opłaty) 

 

 

I.  INFORMACJE O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości (dotyczy tylko nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej): 

 

                    Znajduje się kompostownik                                         Kompostuję bioodpady we własnym zakresie 

 

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO SKŁADANIA DEKLARACJI  

 
Czytelny podpis składającego deklarację 

 

 
Data składania deklaracji 

 

----------------------------------------------- 
(dzień-miesiąc-rok) 

K.  ADNOTACJE ORGANU (wypełnia organ przyjmujący deklarację) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

(Ilość nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe ) 

(Ryczałtowa  roczna 

 stawka opłaty)                                



 

 

L. KLAUZULA RODO 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Skwierzyna, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna 
zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktowania się, odpowiedzi na zapytania, informowania, prowadzenia postępowao administracyjnych, archiwizowania oraz ewentualnego ustalania i 

dochodzenia roszczeo oraz obrony przed nimi, a także w interesie publicznym, do celów badao naukowych lub historycznych, statystycznych, realizacji obowiązków lub uprawnieo Gminy wynikających z prze-
pisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadao realizowanych dla dobra publicznego, w zakresie kompetencji Gminy, w szczególności z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz utrzy-
mania czystości i porządku w Gminie. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego (w tym aktów prawa miejscowego) i międzynarodowego, w szczególności Ustawa z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wraz z aktami wyko-
nawczymi. 

5. Przetwarzaniu mogą podlegad w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorie danych osobowych: 
a. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, etc.); 
b. dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, adres zameldowania, dane nieruchomości, której dotyczy deklaracja, etc.); 
c. dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.); 
d. inne dane zawarte w deklaracji; 
oraz wszelkie inne kategorie, w tym szczególne kategorie danych osobowych, wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów 

wskazanych w pkt. 3. 

6. Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą byd uzyskane: 
a. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą; 
b. od innych niż Administrator podmiotów – organów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, sądów i organów ścigania - w ramach ich 

kompetencji oraz przepisów obowiązującego prawa; 
c. od podmiotów posiadających interes prawny w sprawie; 
d. innych podmiotów przekazujących dane osobowe do Administratora lub od których Administrator uzyskuje dane osobowe. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą byd przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administra-
tor udostępnia dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ob-
sługi płatności, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.  
W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą byd udostępnione organom paostwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i 
organom podatkowym. 

8. W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w szczególności wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazad się niemożliwa. W pozostałym 
zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą byd przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO. 

9. Posiada Pani/Pan praw do: 
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych  

o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania; 
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
c. wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe miałyby podlegad profilowaniu, informacja o tym 
zostanie udzielona przy dokonywaniu czynności w związku z danym postępowaniem administracyjnym. 

11. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadao, o których mowa w pkt. 3 oraz przez wymagany    w świetle obowiązującego prawa okres po zakooczeniu ich wykonywania w 
celu ich archiwizowania oraz ewentualnego ustalania  i dochodzenia roszczeo oraz obrony przed nimi, a także w interesie publicznym, do celów badao naukowych lub historycznych lub do celów statystycz-
nych. 

13. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do paostwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Mogą byd jednak przekazywane do Paostwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w 
określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zostanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub bra-
ku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.  

 

 

 
 

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

                                                                                                        Czytelny podpis                                                                                  miejscowość,  data 

 

POUCZENIE: 

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 2018 r. poz. 1314). 

 

OBJAŚNIENIA: 

1.Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz  odpowiedniej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w uchwale Rady Miejskiej w 

Skwierzynie.   

2. Zgodnie z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. 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 lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych. 

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 komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3.W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości                 

co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz  określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomościach o podobnym charakterze. 
4.Zgodnie z uchwałą w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , opłatę 

należy uiszczać bez wezwania raz na miesiąc, w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca na wskazany rachunek bankowy podany 

na stronie biuletynu informacji publicznej www.bip.skwierzyna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skwierzynie. 

5. Odpady nie są zbierane selektywnie, jeżeli w pojemniku przeznaczonym na odpady komunalne zmieszane  gromadzone                         

są jakiekolwiek odpady z rodzaju odpadów objętych obowiązkiem selektywnej zbiórki t.j. odpady typu: papier i tektura, plastik, metal, 

szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony lub odpady 

zielone.  

6. 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 miejscu, w której dotychczas 

zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.  


