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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) 

Składający: Właściciel nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Skrwilno, przez których 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 ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 

niezamieszkanej odpadów komunalnych, 
- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 
WÓJT GMINY SKRWILNO 

UL. RYPIŃSKA 7 

87-510 SKRWILNO 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
Obowiązek złożenia wynika z art. 6m ustawy 
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

□  Pierwsza deklaracja 1            □  Nowa deklaracja – zmiana danych zawartych w deklaracji 2           □  Deklaracja korygująca deklarację za dnia 3 

 (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty / data zmiany danych ___-___-________ r.)                                   ___-___-________ r. 
 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  
 2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  Właściciel        □  Współwłaściciel            □  Użytkownik wieczysty 

□  Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

□  Inny podmiot władający nieruchomością (jaki?) ………………………………………………………………………………….………………………. 
 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   *dotyczy osób fizycznych      ** dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi 

3. Składający podmiot (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  osoba fizyczna     □  osoba prawna         □  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
4. Imię i nazwisko* / Nazwa pełna** 

 

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

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

5. Telefon kontaktowy (nieobowiązkowo) 

6. Adres e-mail (nieobowiązkowo) 

7. Numer PESEL */ NIP ** 

           

 

8. Identyfikator  Regon ** 

              

 

 

E. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**  
9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat 

12. Gmina 13. Kod pocztowy 14. Poczta 

15. Miejscowość 16. Ulica 17. Nr domu 18. Nr lokalu 

 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
19. Miejscowość 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu 

23. Nr ewidencyjny działki (wypełnić w przypadku braku numeru nieruchomości) 24. Kod pocztowy 25. Poczta 

 

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

G1.  Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
26. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji: zamieszkuje osób.  

 

 

27. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części F niniejszej deklaracji stanowi nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 

oraz wyposażona jest w kompostownik przydomowy a bioodpady stanowiące odpady komunalne będą kompostowane w przydomowym kompostowniku 
(zaznaczyć poprzez postawienie znaku x) 
 TAK  NIE  

 

 
1 W przypadku złożenia pierwszej deklaracji należy podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych. 
2 W przypadku składania nowej deklaracji należy podać datę nastąpienia zmiany ilości osób zamieszkujących lub innego czynnika będącego podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
3 Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służąca poprawieniu (skorygowaniu) danych zamieszczonych w pierwotnej deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem 

faktycznym, błędnych, omyłkowych, itp. 

87-510 SKRWILNO 
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1. Wyliczenie miesięcznej opłaty 

2. Wyliczenie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym 

3. Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zwolnienia z części opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 
 

 Oświadczam, że na terenie nieruchomości 

wskazanej w części F (podać liczbę osób / 

gospodarstw domowych) 

stawka zwolnienia4 Miesięczna kwota zwolnienia  

a b c = a*b 

Liczba osób zamieszkujących (do 3 osób) 
36. 

 

37. 

zł 

38. 

zł 

Gospodarstwa domowe liczące 4 i więcej 

osób 

39. 

 

40. 

zł 

41. 

zł 

RAZEM (suma pozycji: 38+41) 

 

42. 

zł 

43. Miesięczna kwota zwolnienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi słownie (poz. 42): 

……………………………………………………………………………….…………………………..…………….…………………………………………. zł 

 Oświadczam, że na terenie nieruchomości 

wskazanej w części F (podać liczbę osób / 
gospodarstw domowych) 

Miesięczna stawka opłaty4 Miesięczna kwota opłaty za 

gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

a b c = a*b 

Liczba osób zamieszkujących (do 3 osób) 
28. 

 
29. 

zł 
30. 

zł 

Gospodarstwa domowe liczące 4 i więcej 

osób 

31. 

 

32. 

zł 

33. 

zł 

RAZEM (suma pozycji: 30+33) 

 
34. 

zł 

35. Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi słownie (poz. 34): 

………………………………………………………………………………….………………………..…………….…………………………………………. zł 

44. Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po uwzględnieniu zwolnienia wynosi (różnica poz. 35 i 43): 

…………………… zł słownie: ……..………………………………………………………………………………………………..…………………………. zł 
G.2.  Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne  

 

Rodzaj pojemnika 

/ worka 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F 
(podać ilość pojemników / worków na posesji) do zbierania odpadów Stawka opłaty za 

pojemnik / worek 4 

Miesięczna kwota opłaty 

za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
Komunalne 

zmieszane 

Papier Szkło Tworzywa 

sztuczne i metale 

Bioodpady 

a b c = a*b 

120 l – pojemnik  45. 

szt. 

   46. 

szt. 

47. 

zł 

48. 

zł 

120 l – worek  49. 

szt. 

50. 

szt. 

51. 

szt. 

 52. 

zł 

53. 

zł 

240 l – pojemnik  54. 
szt. 

   55. 
szt. 

56.  
zł 

57.  
zł 

1100 l – pojemnik 58. 

szt. 

59. 

szt. 

60. 

szt. 

61. 

szt. 

62. 

szt. 

63. 

zł 

64. 

zł 

RAZEM (suma pozycji: 48+53+57+64)  
 

65.  
zł 

66. Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi słownie (poz. 65): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zł 

G.3.  Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości stanowi nieruchomość o której mowa w części G.1. 

deklaracji (nieruchomość zamieszkała) oraz części nieruchomości o której mowa w części G.2. deklaracji (nieruchomość 

niezamieszkała) 
 

67. Oświadczam, że wysokość miesięcznej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, suma z punktu G1 i G2 wynosi: 

…………………… zł słownie: ……..…………………………………………………………………………………………………………………..………. zł 
G.4.  Dotyczy nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 

1. Wyliczenie rocznej opłaty 
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wskazanej w części F (podać liczbę nieruchomości) 

68. 

Roczna ryczałtowa stawka opłaty4 69.  
 

zł 

70. Roczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (iloczyn  poz. 68 x poz. 69): 

…………………… zł słownie: ……..………………………………………………………………………..………………………………………….………. zł 

 
4 Stawka określona w aktualnej uchwale Rady Gminy Skrwilno w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty  
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H. UWAGI PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE 
 

71. 

 

 
 

 
I. PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJE 
 

72. Imię  73. Nazwisko 

74. Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc-rok): 
 

_____-_____-____________ r. 

75. Podpis (pieczęć i podpis) składającego / osoby reprezentującej składającego 

J. ADNOTACJE URZĘDOWE: 

 

 

 

 

 
Data przyjęcia (dzień-miesiąc-rok): 

 

_____-_____-____________ r. 

Podpis przyjmującego formularz 

 

POUCZENIE: 

1.  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 2019 r. poz.1438 z późn. zm.). 

2.  Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Skrwilno w terminie 14 dni od  

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

3.  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 zobowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Skrwilno 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 

ta zmiana nastąpiła. 

4.  W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt 

Gminy Skrwilno określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki w  tym średnią ilość odpadów 

powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. 

5.  Kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny - art. 10 ust. 2b ustawy z 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
6.  Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny za 

wyjątkiem sytuacji, kiedy zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  zmniejszają  się w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie  
do 6 miesięcy od dnia zdarzenia. 

6.  W przypadku ustalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Skrwilno zawiadomi 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 w wysokości podanej w zawiadomieniu. 

 
 

          OBJAŚNIENIE 

1  Mieszkaniec zamieszkujący na nieruchomości - rozumie się przez to mieszkańca faktycznie przebywającego stale lub czasowo na nieruchomości. 

2. Opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy bez wezwania wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Skrwilno. 

3. Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte oraz pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości 

przez pełnomocnika. 

4. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych w celu spełnienia wymogu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazują co najmniej jeden pojemnik lub worek każdej 

z frakcji odpadów - § 5  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 
 
 
 

 

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 - RODO) – zwane 
dalej Rozporządzeniem, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Skrwilno, adres kontaktowy: Urząd Gminy Skrwilno, ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno.  
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@skrwilno.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, 
wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, stosownie do Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz innych obowiązujących przepisów prawa. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie udzielonej zgody 
w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania.  

5.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy kompetencyjne lub zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach od momentu  zrealizowania celu dla jakiego zostały one zebrane. W przypadku danych 
przetwarzanych na podstawie zgody, będą one przechowywane do momentu wycofania zgody.  

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:  
           - dostępu do treści danych osobowych;                               - sprostowania danych;                     - usunięcia danych, jeżeli są przetwarzane na podstawie zgody. 

W pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji. 
W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – ma Pani/Pan prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie 
(poprzez kontakt z Administratorem lub osobiście: Urząd Gminy Skrwilno ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno.) z tym, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę pamiętać, iż wycofanie zgody może dotyczyć tylko tych przypadków i dotyczy tylko 
takiego zakresu danych osobowych, w których zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych.  

7. W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych nie przysługuje prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia 
przetwarzania, oraz ich przenoszenia.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.  

9.  Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich 
niepodania jest brak możliwości realizacji zadań przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  

 


