
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SKAWINA 

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

R O K 

. 2 O ;l 3 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn.zm.) 

Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, 
położonych na terenie Gminy Skawina1. 

Termin składania: Pierwszy termin składania do 31 maja 2013 r. lub w terminie 14 dni od dnia zamieszkania 
lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji. 

Organ właściwy: Burmistrz Miasta i Gminy Skawina 

Miejsce składania: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Biuro Obsługi Mieszkańca, Rynek 14, pok.1 

pierwsza deklaracja: [ T ] 

zmiany nastąpiły w dniu .... 

zmiana danych: • 

TYTUŁ PRAWNY WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 
Rodzaj - zaznaczyć właściwy kwadrat 
Właściciel nieruchomości Zarządca/Administrator • 
Użytkownik wieczysty • Najemca, dzierżawca • 
Współwłaściciel • Inna osoba jaka: • Współwłaściciel • • 
DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJE 
Osoba fizyczna 

Nazwisko Imię 

Pesel s o 4 S s 
Nr telefonu ć>4<? XXX 222 Adres e-mail Jkć?wtUjJci@.a^'e&p£ 

DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 
Dane nieruchomości, na której powstają odpady 

Ulica KetertwO' Nr domu XS Nr lokalu -

Miejscowość Sft&wisui' Nr ewidencyjny działki X234-/5"S 

Adres do korespondencji - jeśli jest inny, niż adres nieruchomości na której powstają odpady 

Ulica Nr domu - Nr lokalu -

Miejscowość ~ Kod Pocztowy Poczta 
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Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje osób/osoba (prosimy o wpisanie liczby 
mieszkańców)* : 

*W przypadku gdy liczba osób zameldowanych jest inna niż liczba osób zamieszkałych należy wypełnić 
załączone do deklaracji oświadczenie. 

SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady komunalne są zbierane w sposób 
selektywny 2 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

4 9,XO 36j40 
zł 

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

3^40 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami wynosi: zł 

(słownie:... Trzydzieści/s<ze4<>zćełycj^y, c^fcrd^U^ćcisgromy ) 

2 . D 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady komunalne nie są zbierane w sposób 
selektywny (nie segreguję odpadów) 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

X = zł 

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

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami wynosi: zł 

(słownie: ) 

Oświadczenie i podpis osoby składającej deklarację 

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie moich danych osobowych w celu niezbędnym do ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Oświadczam, że znane są mi przepisu Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie 
danych niezgodnych z rzeczywistością. 

Imię i nazwisko Jo^y KćWiźLsJci 

Miejscowość, data SfawiM* 10 m#j'as 2013 r. Czytelny podpis J. K&wtfLŁjJci 

ADNOTACJE ORGANU 
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OBJAŚNIENIE 

1. Przez właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to 
także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością zgodnie 
z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2. Przez selektywne zbieranie odpadów rozumie się zbieranie wysegregowanych rodzajów odpadów 
komunalnych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina. 

Pomoc przy wypełnianiu deklaracji: wzór i instrukcja wypełnienia formularza znajduje się na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie Rynek 3, przy pok. Nr 4 przy Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz 
na stronie internetowej: www.urn.Skawina.net lub może zostać udzielona telefonicznie : (12) 277 01 53, (12) 277-
01-08, (12) 277-01-07. 

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101, poz. 
926 z późn.zm.) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, 32-050 
Skawina, Rynek 1, dane będą przetwarzane w celu niezbędnym do ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiadanie danych osobowych jest 
podyktowane wymaganiami określonymi przepisami rozdz. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Jednocześnie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania. 

POUCZENIE: 

1. Właściciel nieruchomości składający pierwszą deklarację zobowiązany jest dołączyć kopię umowy 
zawartej z przedsiębiorcą lub gminną jednostką organizacyjną na odbieranie odpadów komunalnych 
(obecnie obowiązującą - aktualną do 30 czerwca 2013 roku). W przypadku braku umowy proszę 
doręczyć ostatni dowód wpłaty za odbiór odpadów ( zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 
2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2011 r. nr 152, poz. 897 z późn. zm.)). 

2. W odniesieniu do nieruchomości, na których nie zamieszkują wszyscy mieszkańcy, właściciel 
nieruchomości składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokument - oświadczenie 
potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innej niż miejsce zameldowania nieruchomości 
położonej na terenie Gminy Skawina. 

3. W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi albo wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.). 

4. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana. 

5. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy 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. 

6. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się 
z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Burmistrz w drodze decyzji naliczy wyższą 
opłatę za odbiór odpadów, wraz z zaległymi odsetkami. 
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O Ś W I A D C Z E N I E 

Ja niżej podpisany/a: Ja*v KóTAtfUs>JcL< 

zamieszkały/a: 32-0S0 SltćiwUuh I A Ł KćłorćWOs XS 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria: . ASA Nr: 300000 

wydanym przez: BlM^wU^łrzOs Mui&fas {y (5wU*vy $/caĄĄrUuZ/ 

świadoma/ś wiadomy odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (podstawa prawna: 

Kodeks Karny art. 233§1: Kto składa zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3). 

A. oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania. 

Oświadczam, że: w roku szkolnym 20X3/20X4 

Jixkuh- (C0WfUj4ci> 

(imię i nazwisko dziecka/dzieci) 

będzie/będą zamieszkiwać (internat, akademik, itp.) poza miejscem stałego zamieszkania. W przypadku powrotu 

do stałego miejsca zamieszkania na terenie Gminy Skawina nauki zobowiązuję się niezwłocznie poinformować 

o tym fakcie Urząd Miasta i Gminy Skawina. 

B. oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju. 

Oświadczam, że: 

(imię i nazwisko) 
pozostaje/ą poza granicami kraju. 

C. oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Skawina. 

Oświadczam, że: 

(imię i nazwisko, adres zamieszkania) 
pozostaje/ą poza granicami Gminy Skawina. 

D. oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Skawina pod innym adresem niż adres 

zameldowania. 

Oświadczam, że: A Kć>wU^la^ 

32-0S2 Ra^L^zówr, i+Ł Le&uzs S7 
(imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

zamieszkuje/ą na terenie Gminy Skawina pod innym adresem niż adres zameldowania. 

SftawCnJh 10 IWZJĆU 2013 r. J. f^H^U^Łu 
/miejscowość, data/ /podpis/ 
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