UCHWAŁA NR XXXIX/335/2021
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w § 1,
mogą być składane:
1) osobiście w Urzędzie Gminy Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe,
2) listownie na adres Urzędu Gminy Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe, za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem następujących warunków i trybu:
a) format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określony jest w formie
danych XML,
b) do przesłania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą
środków komunikacji elektronicznej wymagane jest zarejestrowanie się na ePUAP (elektronicznej
Platformie Usług Administracji Publicznej - www.epuap.pl), następnie zalogowanie się oraz wypełnienie
na wskazanej platformie formularza elektronicznego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
c) deklaracje elektroniczne muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/227/2020 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Lubuskiego
poz. 3006., zm. poz. 3111).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kuźmicz
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POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/335/2021
Rady Gminy Skąpe
z dnia 16 grudnia 2021r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn.
zm.)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych
podmiotów władających nieruchomością. Dla budynków wielolokalowych deklarację składa osoba sprawująca zarząd
nieruchomością wspólną. Jeżeli zarząd nie został wybrany, deklaracje składają właściciele lokali.
Urząd Gminy, 66-213 Skąpe 65

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ pierwsza deklaracja1) - data zamieszkania: .. ........................................ ..
□ nowa deklaracja - zmiana danych2) - data zmiany: .................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ właściciel

□ współwłaściciel

□ zarządca wspólnoty mieszkaniowej

□ użytkownik wieczysty

□ spółdzielnia mieszkaniowa

□ inny ..............................................................................
(np. najemca, lokator)

Nazwisko i imię / pełna nazwa, nazwisko i imię osoby reprezentującej/PESEL/NIP

Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ zamieszkała
□ nieruchomości zarządzane przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielnię mieszkaniową

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (do korespondencji)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr tel.

Adres e-mail

Nr lokalu
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C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 3)
Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Poczta

Nr domu

Nr lokalu

Obręb/arkusz/numer działki4)

D. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady gromadzone są w sposób selektywny
Informacja o kompostowniku -podstawa zwolnienia w części z opłaty (wypełnić tylko w przypadku składania
deklaracji dla nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym)
(proszę zaznaczyć odpowiedź stawiając w odpowiednim kwadracie znak „X”)
□ Tak, posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne5)
□ Nie, nie posiadam kompostownika

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 6) i 7)
E.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C. niniejszej deklaracji
zamieszkuje:.....................................................(należy podać liczbę mieszkańców)
E.2. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami w przypadku nieruchomości zamieszkałej
wynosi:
........................................................... X
(liczba osób zamieszkałych)

................................... = ..............................................
(stawka opłaty)
(iloczyn liczby osób zamieszkałych i stawki opłat)

E.3. Wysokość zwolnienia za kompostowanie: Wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia „TAK” w poz. D
........................................................... X
(liczba osób zamieszkałych)

................................... = ..............................................
(kwota zwolnienia)
(iloczyn liczby osób zamieszkałych i kwoty zwolnienia)

E.4. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po odliczeniu zwolnienia:
(od kwoty z części E.2. należy odjąć kwotę z części E.3.) .............................. zł.
(wpisać wyliczoną kwotę)
F. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika) 8)

1 ..........................................................................................................................................................................................
2 ..........................................................................................................................................................................................
3 ..........................................................................................................................................................................................

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (OSOBY UPOWAŻNIONEJ)

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)
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H. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1.
2.
3.

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 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.).
Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za
kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do dawnych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Skąpe określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Objaśnienia:
1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć 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, (np. zmiana liczby mieszkańców, zmiana sposobu gromadzenia odpadów itp.) 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.
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację
zmniejszającą wysokość: zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią
mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Dla każdej nieruchomości zamieszkałej, na której powstają odpady należy złożyć osobną deklarację.
Wypełnić w przypadku kiedy nieruchomość nie ma nadanego numeru porządkowego.
Informacja o kompostowaniu odpadów będzie weryfikowana. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył
informację:
a) nie posiada kompostownika przydomowego lub
b) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
c) uniemożliwia burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji
zgodności informacji ze stanem faktycznym
- Wójt Gminy Skąpe stwierdzi, w drodze decyzji, utratę prawa do częściowego zwolnienia z tytułu kompostowania. Utrata prawa
do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek,
o których mowa w ppkt a-c (art. 6k ust. 4b ustawy).
Stawki opłaty wynikają z odrębnej uchwały Rady Gminy Skąpe.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego
obowiązek uiszczenia opłaty dotyczy, w wysokości określonej w obowiązującą w tym zakresie uchwale Rady Gminy Skąpe.
Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, pełnomocnictwo. W przypadku działania przez pełnomocnika, należy dołączyć do deklaracji
dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (17 zł, chyba że osoba lub podmiot zwolniony jest
z obowiązku ponoszenia ww. opłaty z mocy ustawy).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Gmina Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe, urzad@skape.pl , tel. 683419212.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych u Administratora e-mail: iod@skape.pl tel. 683419213.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: zbierania informacji o osobach podlegających opłacie za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenia postępowania administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego
w razie istnienia zaległości ww. należności, wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych, podejmowania działań
informacyjnych.
4. Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO przepisy prawa:
a) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
c) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
d) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych.
5. Odbiorcą danych osobowych będą:
a) uprawnione prawem podmioty publiczne i niepubliczne konieczne do realizacji zadań lub realizacji umów – np. organy
podatkowe, organy egzekucyjne,
1.
2.
3.
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b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania - realizacji określonych celów. Następnie
wraz z tą datą zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie (5 lat).
8. Informujemy, iż przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pani/Pan zobowiązana.
Konsekwencją niepodania danych będzie podjęcie środków prawnych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.
11. W trakcie przetwarzania danych żadne decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą budowane żadne
profile.

6.
7.
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POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/335/2021
Rady Gminy Skąpe
z dnia 16 grudnia 2021r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ
ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB INNEJ NIERUCHOMOŚĆI
WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, POŁOŻONYCH NA
OBSZARZE GMINY SKĄPE

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn.
zm.)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych
podmiotów władających nieruchomością. Dla budynków wielolokalowych deklarację składa osoba sprawująca zarząd
nieruchomością wspólną. Jeżeli zarząd nie został wybrany, deklaracje składają właściciele lokali.
Urząd Gminy, 66-213 Skąpe 65

Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Skąpe, 66-213 Skąpe 65

Podstawa prawna:
Składający:

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ pierwsza deklaracja1) - data zamieszkania: .. ........................................ ..
□ nowa deklaracja - zmiana danych2) - data zmiany: .................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ właściciel

□ współwłaściciel

□ użytkownik wieczysty

□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
□ inny……………………………………….
Nazwisko i imię / pełna nazwa, nazwisko i imię osoby reprezentującej/PESEL/NIP

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (do korespondencji)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr tel.

Adres e-mail

Nr lokalu

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6B739D9A-C261-4527-8728-429870BBAC62. Podpisany

Strona 1

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Poczta

Nr domu

Nr lokalu

Obręb/arkusz/numer działki3)

D. MIESIĘCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI(4) DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ
DOMEK LETNISKOWY, LUB INNEJ NIERUCHOMOŚĆI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ
ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB INNEJ NIERUCHOMOŚĆI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNOWYPOCZYNKOWE = SUMA WYSOKOŚĆI WSZYSTKICH OPŁAT ZA ZADEKLAROWANE POSZCZEGÓLNE POJEMNIKI/WORKI W
MIESIĄCACH WSKAZANYCH W CZĘŚCI D.
OKRESY KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB INNEJ NIERUCHOMOŚĆI
WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO

□ Styczeń □ Luty
□ Lipiec

□Sierpień

□ Marzec □ Kwiecień □ Maj

□ Czerwiec

□ Wrzesień □ Październik □ Listopad □ Grudzień

(należy zakreślić kwadrat/kwadraty)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości niezamieszkałej wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone będą w
pojemnikach/workach o pojemności i w ilości jak poniżej.
Wysokość opłaty za zadeklarowane pojemniki/worki w miesiącach wskazanych w części D. należy obliczyć w następujący sposób:
liczba zadeklarowanych pojemników/worków kolumna [3] x stawka opłaty za jeden pojemnik/worek dla danego rodzaju odpadu kolumna [4] = kolumna
[5] - Wysokość opłaty za zadeklarowane pojemniki/worki. Następnie należy obliczyć miesięczną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
następujący sposób:
ZADEKLAROWANE POJEMNIKI/WORKI NA ODPADY KOMUNALNE DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK
LETNISKOWY, LUB INNEJ NIERUCHOMOŚĆI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE ORAZ
WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W OKRESIE OD 1 KWIETNIA DO 31
PAŹDZIERNIKA

Rodzaj odpadów5)
ZMIESZANE
PAPIER
METALE I
TWORZYWA
SZTUCZNE
SZKŁO
BIOODPADY

Liczba
Typ
Liczba
zadeklarowanych
pojemnika/
worka wg pojemników/worków Częstotliwość odbioru pojemników/worków:
odpadów 7) [2]
w sztukach [1]
[3]={1]x[2]
pojemności6)

Stawka opłaty za
pojemnik/worek [4]

Wysokość opłaty za
zadeklarowane
pojemniki/worki:
[5]=[3]x[4]

120 l.
120 l.
120 l.
120 l.
120 l.

MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI8) DLA
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB INNEJ NIERUCHOMOŚĆI
WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE = SUMA WYSOKOŚĆI
WSZYSTKICH OPŁAT W MIESIĄCACH WSKAZANYCH W CZĘŚCI D.
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ZADEKLAROWANE POJEMNIKI/WORKI NA ODPADY KOMUNALNE DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK
LETNISKOWY, LUB INNEJ NIERUCHOMOŚĆI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE ORAZ
WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W OKRESIE OD 1 LISTOPADA DO 31
MARCA

Rodzaj odpadów5)

Liczba
Typ
Liczba
zadeklarowanych
pojemnika/
worka wg pojemników/worków Częstotliwość odbioru pojemników/worków:
odpadów 7) [2]
w sztukach [1]
[3]={1]x[2]
pojemności6)

Stawka opłaty za
pojemnik/worek [4]

Wysokość opłaty za
zadeklarowane
pojemniki/worki:
[5]=[3]x[4]

120 l.

ZMIESZANE

120 l.

PAPIER
METALE I
TWORZYWA
SZTUCZNE
SZKŁO

120 l.
120 l.

BIOODPADY

120 l.

MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI8) DLA
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB INNEJ NIERUCHOMOŚĆI
WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE = SUMA WYSOKOŚĆI
WSZYSTKICH OPŁAT W MIESIĄCACH WSKAZANYCH W CZĘŚCI D.

E. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika) 9)

1 ..........................................................................................................................................................................................
2 ..........................................................................................................................................................................................
3 ..........................................................................................................................................................................................

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (OSOBY UPOWAŻNIONEJ)

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1.
2.
3.

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 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.).
Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za
kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do dawnych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Skąpe określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Objaśnienia:
1)
2)

pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia
powstania na nieruchomości.
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. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu
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3)
4)
5)

6)

7)

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Przepisu nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości
złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Dla każdej nieruchomości, na której powstają
odpady należy złożyć osobną deklarację.
wypełnić w przypadku kiedy nieruchomość nie ma nadanego numeru porządkowego.
stawki opłaty wynikają z odrębnej uchwały Rady Gminy Skąpe.
odpady komunalne powstające w nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe to odpady, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Skąpe do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe wykorzystuje się pojemniki o minimalnej objętości 120 l dla każdej z frakcji odpadów
zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Skąpe obowiązują następujące częstotliwości odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, z wyłączeniem nieruchomości, na której znajduje się domek
letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
od 1 kwietnia do 31 października
Częstotliwość odbioru odpadów
Rodzaj odpadów komunalnych
Cykl odbioru odpadów
(Kolumna [2])

pozostałości po segregacji, metale i tworzywa sztuczne,
bioodpady

jeden raz na dwa tygodnie

2

papier, szkło

jeden raz na dwa miesiące

1/2

Cykl odbioru odpadów

Częstotliwość odbioru odpadów
(Kolumna [2])

jeden raz na dwa miesiące

1/2

od 1 listopada do 31 marca
Rodzaj odpadów komunalnych:
pozostałości po segregacji, metale i tworzywa sztuczne,
bioodpady, papier, szkło
8)
9)

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek
uiszczenia opłaty dotyczy w wysokości określonej w obowiązującą w tym zakresie uchwale Rady Gminy Skąpe.
Akt zgonu, pełnomocnictwo, w przypadku działania przez pełnomocnika, należy dołączyć do deklaracji dokument
pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (17 zł, chyba że osoba lub podmiot zwolniony jest z obowiązku
ponoszenia ww. opłaty z mocy ustawy).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Gmina Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe, urzad@skape.pl , tel. 683419212.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych u Administratora e-mail: iod@skape.pl tel. 683419213.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: zbierania informacji o osobach podlegających opłacie za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenia postępowania administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w
razie istnienia zaległości ww. należności, wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych, podejmowania działań
informacyjnych.
4. Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO przepisy prawa:
a) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
c) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
d) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych.
5. Odbiorcą danych osobowych będą:
a) uprawnione prawem podmioty publiczne i niepubliczne konieczne do realizacji zadań lub realizacji umów – np. organy
podatkowe, organy egzekucyjne,
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
6. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania - realizacji określonych celów. Następnie
wraz z tą datą zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie (5 lat).
8. Informujemy, iż przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pani/Pan zobowiązana.
Konsekwencją niepodania danych będzie podjęcie środków prawnych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.
11. W trakcie przetwarzania danych żadne decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą budowane żadne
profile.
1.
2.
3.
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Uzasadnienie
Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), wprowadziła możliwość zmiany formy naliczania opłaty od właścicieli
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe. Po dokonaniu kalkulacji ponoszonych kosztów wprowadzono obowiązek
ponoszenia przez ww. właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości iloczynu zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za odbiór
i gospodarowanie jednego pojemnika lub worka o określonej pojemności dla każdej frakcji odpadów
komunalnych. W związku z powyższym zaistniała potrzeba dostosowania wzoru deklaracji do sposobu
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla od właścicieli nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe.
Zważywszy na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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