
Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XVIII.157.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 listopada 2019 roku 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na 
terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 

Termin składania: Pierwsza deklaracja - do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca. Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji - do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. 

Termin płatności: Do 15 dnia każdego miesiąca, na wskazane konto Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
lub w kasie Urzędu 

Miejsce składania 
deklaracji: 

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Skalmierzyce ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO KTÓREGO SKŁADANE SĄ DEKLARACJE 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Skalmierzyce ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  pierwsza deklaracja       

  zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji  - data zaistnienia zmiany:  ….…………………… 
 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 właściciel                                          współwłaściciel                                  inny podmiot                                   

 jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu 
 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Imię i nazwisko/ 
Pełna nazwa 

 
 
 

 

PESEL / NIP 
 
 

Nr telefonu* 
 

 
*wypełnienie nie jest obowiązkowe 

ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY 

Kraj Województwo Powiat 

   

Gmina Ulica Nr domu/ nr lokalu 

   

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

   

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Gmina Ulica Nr domu/ nr lokalu 

   

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

   

 

F. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW 
Wypełniają jedynie właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 

 Oświadczam, że posiadam przydomowy kompostownik, w którym kompostuję bioodpady stanowiące 

odpady komunalne 

 Oświadczam, że nie posiadam przydomowego kompostownika 

 



G. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E 
niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

 

 
(należy podać liczbę mieszkańców) 

2. Liczba osób uprawnionych do zwolnienia (Karta Dużej Rodziny)  

3. Liczba osób objętych opłatą  (pozycja 1-2)  

4. Wysokość zwolnienia z tytułu posiadania przydomowego 
kompostownika 

zł 

5. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(ustalona Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce) 

 

zł 

6. Miesięczna kwota opłaty [pozycja  3 x (5-4)]  zł 

 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
 
 
 

……………………………………….. ………………………………..……… 
   (miejscowość i data) (czytelny podpis) 

 

I. ADNOTACJE URZĘDOWE 
 
 
 
 
 

 

 
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 2019r. poz. 1438 ze zm.).  
 

 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach, przy ul. Ostrowskiej 8, 63-460 
Nowe Skalmierzyce, NIP: 622-238-19-39, REGON: 250855423. 2. Administrator wyznaczył Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: 
d.tomczak.iod@noweskalmierzyce.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 
oraz stosownie do postanowień Uchwały Nr XVIII.157.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 4. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się na stronie internetowej 
www.noweskalmierzyce.pl w zakładce Gospodarka odpadami. 
 

Objaśnienia:  
1. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości ich właściciel powinien złożyć odrębne deklaracje dla 

każdej nieruchomości. 
2. Numer konta bankowego, na które uiszczana będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

właściciel nieruchomości uzyska po zweryfikowaniu przez Urząd Gminy i Miasta złożonej deklaracji. 
3. Identyfikatorem podatkowym jest: PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi 

rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami 
podatku od towaru i usług; NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi 
ewidencyjnemu.  

mailto:d.tomczak.iod@noweskalmierzyce.pl

