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UCHWAŁA NR XXVIII/ /2021 

RADY GMINY SKIERNIEWICE 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt l5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 6n w związku z art. 6m ust. 1- 1b i ust. 3 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, poz. 2320, 
poz. 2361) Rada Gminy Skierniewice uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Skierniewice, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy 
Skierniewice, w następujących terminach: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych; 

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła zmiana danych będących podstawą 
ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

3) do 6 miesięcy od dnia zdarzenia w przypadku gdy właściciel złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość 
zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w związku ze śmiercią mieszkańca. 

2. Deklarację, o której mowa w § 1 można złożyć: 

1) w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty; 

2) w formie elektronicznej. 

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w §1 za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej: 

1) deklaracje są przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej „ 
ePUAP” jako załącznik, w pliku o formacie PDF pod adresem : www.epuap.gov.pl ;  

2) deklaracje są opatrywane: 

a) 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, poz. 2320) albo, 

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ”ePUAP” w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 
poz. 568, poz. 695, poz. 1517 i poz. 2320). 

§ 4. Wzór deklaracji udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Skierniewice w pliku o formacie 
PDF www.gminaskierniewice.pl  oraz jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Skierniewice. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skierniewice. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Skierniewice z dnia 22 września 2020 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego z 2020 r. poz. 5612). 

Id: D91245A7-7804-4E78-8008-DCBE6BB23CF4. Projekt Strona 1

http://www.epuap.gov.pl/
http://www.gminaskierniewice.pl/


§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Witold Baranowski 
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI

Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z objaśnieniami i pouczeniem.

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości czytelnie, komputerowo lub dużymi, drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, poz. 2320, poz. 2361)
Składający: wzór deklaracji przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne oraz właścicieli domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
położonych na terenie Gminy Skierniewice.
Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy Skierniewice, 96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 23.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 1 (zaznaczyć właściwy kwadrat)

q pierwsza deklaracja q zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji q korekta deklaracji (art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)

Deklaracja obowiązuje od dnia: ……..……..-……………..-……………………..

B. INFORMACJA O OKOLICZNOŚCIACH UZASADNIAJĄCYCH ZŁOŻENIE NOWEJ DEKARACJI
Proszę wypełnić, jeżeli w części A. zaznaczono kwadrat 2

Opis okoliczności uzasadniających zmianę deklaracji (należy wpisać np.: akt notarialny kupna – sprzedaży, umowa dzierżawy, zmiana liczby osób
zamieszkujących nieruchomość, zgon mieszkańca itp.)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

q właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz

q współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

q jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie

q jjednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w użytkowaniu

q inny podmiot władający nieruchomością (należy podać jaki) …………………………………………………………2

D. DANE IDENTYFIKACYJNE

PESEL (osoba fizyczna) REGON (osoba prawna lub jednostka organizacyjna) NIP (osoba prawna lub jednostka organizacyjna)

IMIĘ I NAZWISKO (osoba fizyczna) NAZWA PEŁNA (osoba prawna lub jednostka organizacyjna)

D. 1. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

1. Województwo 2. Powiat 3. Gmina

4. Kod pocztowy 5. Poczta 6. Nr budynku 7. Nr lokalu

8. Miejscowość 9. Ulica

10. Numer telefonu 11. Adres e-mail

D. 2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

q jak w części D.1 (wypełnić tylko pkt 3 i pkt 4) q inny niż w części D.1

1. Miejscowość 2. Nr budynku

3. Obręb – numer działki (wypełnić w przypadku braku numeru porządkowego nieruchomości)

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/ /2021

Rady Gminy Skierniewice

z dnia 30 marca 2021 r.
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D.3. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (zaznaczyć właściwy kwadrat)

q zamieszkała q Domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe

q niezamieszkała

E. OBLICZENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

E.1. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Oświadczam, że na nieruchomości zamieszkuje następująca liczba osób3 1. ……………… osób

Stawka opłaty - (wynikająca z odrębnej uchwały Rady Gminy Skierniewice) 2. ……………… zł

Miesięczna kwota opłaty (poz. 1 x poz. 2) 3. ……………… zł

DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY DLA POSIADACZY KOMPOSTOWNIKÓW
PRZYDOMOWYCH

Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady
stanowiące odpady komunalne

q TAK q NIE

Stawka zwolnienia z części opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów (wynikające z
odrębnej uchwały Rady Gminy Skierniewice)

4. ……………… zł

Wysokość miesięcznego zwolnienia (poz. 1 x poz. 7) 5. ……………… zł

MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI Z
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ (od poz. 3 - poz. 5 )

6. ……………… zł

słownie
złotych:………………………………………………………………………………………………………………………………….

E.2. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ
ODPADY

KOMUNALNE, OBJĘTEJ GMINNYM SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
(nieruchomość, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna)

1 2 3 4 5

Rodzaj pojemnika Pojemność
pojemnika

Ilość pojemników
danego rodzaju

Stawka opłaty za daną
pojemność pojemnika

Miesięczna wysokość opłaty za
dany rodzaj pojemnika (iloczyn
liczb podanych w kolumnie 3 i 4)

Szkło q 120 l q 240 l q 1100 l ……………… szt. …………… zł …………………. zł/ m-c

Metale i tworzywa
sztuczne

q 120 l q 240 l q 1100
l

……………… szt. …………… zł …………………. zł/ m-c

Bio q 140 l q 240 l q 1100
l

……………… szt. …………… zł …………………. zł/ m-c

Papier q 120 l q 1100 l ……………… szt. …………… zł …………………. zł/ m-c

Zmieszane q 120 l q 240 l q 1100
l

……………… szt. …………… zł …………………. zł/ m-c

Łączna miesięczna deklarowana wysokość opłaty z nieruchomości niezamieszkałej
(suma opłat cząstkowych wyliczonych w kolumnie 5)

…………………. zł/ m-c

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK
LETNISKOWY, LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO –
WYPOCZYNKOWE

1 2 3

Liczba nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno -

wypoczynkowe

Ryczałtowa roczna stawka opłaty Roczna wysokość opłaty (iloczyn liczb podanych
w kolumnie 1 i 2)

……………………….
………………………. zł/ rok ………………………. zł / rok
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słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

G. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaje załączników)

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

H. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

I. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Skierniewice (ul. Wł. St. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice, tel.: 46-819-56-00, adres

poczty elektronicznej: sekretariat@gminaskierniewice.pl), reprezentowana przez Wójta Gminy.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących

przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań wynikających z ustaw:

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

podatkowa.

4. Zebrane dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania

zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym oraz na podstawie przepisów szczególnych

określających inny okres archiwalny niż w/w ustawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Podanie danych jest obowiązkowe.

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że podane w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Miejscowość i data

…………………………………………………..

Czytelny podpis właściciela nieruchomości 4

\

…………………………………………………...

Czytelny podpis pełnomocnika 5

…………………………………………………….

J. ADNOTACJE URZĘDU

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.).

Id: D91245A7-7804-4E78-8008-DCBE6BB23CF4. Projekt Strona 3

mailto:sekretariat@gminaskierniewice.pl
mailto:inspektor@cbi24.pl


Przypisy:
1 Pierwsza deklaracja - właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Skierniewice deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dnia od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca bądź powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji - 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 zmianę
deklaracji do Wójta Gminy Skierniewice w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana (m.in. zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość - w przypadku nieruchomości
zamieszkałych, bądź zmiana ilości, pojemności pojemników - w przypadku nieruchomości niezamieszkałych).
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.
Korekta deklaracji – ma na celu poprawienie błędu popełnionego przy poprzednim sporządzaniu deklaracji. Może
dotyczyć każdej pozycji deklaracji, jak np. dane osoby składającej deklarację, dane adresowe, czy pozycji dotyczącej
deklarowanych podstaw obliczenia opłaty. Właścicielom nieruchomości przysługuje takie prawo na mocy art. 81
Ordynacji podatkowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.).
2 W przypadku spółki cywilnej do niniejszej deklaracji należy dołączyć umowę spółki cywilnej lub wykaz
wspólników tworzących spółkę wraz ze wskazaniem w odniesieniu do tych osób danych jak w części D.1. i D.2.
3W przypadku zaistnienia np. rozbieżności pomiędzy liczbą osób zamieszkałych a liczbą osób zameldowanych na
nieruchomości, dla której składana jest deklaracja, właściciel nieruchomości w części H może zamieścić informacje
o przyczynie rozbieżności. W tej części właściciel nieruchomości również umieszcza inne informacje mające
znaczenie przy weryfikacji deklaracji (w tym m.in. zamieszkanie na terenie innej gminy, rejestracja na adresie
zamieszkania działalności gospodarczej, itp.). W tej części właściciel nieruchomości może wskazać adres
korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres wskazany w części D.2.
4Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością
5 Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo zgodne z przepisami odrębnymi wraz z
potwierdzeniem uiszczonej opłaty skarbowej w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez
pełnomocnika.

Objaśnienia:
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Skierniewice określa, w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez
Radę Gminy Skierniewice metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Skierniewice
zawiadamia 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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
wysokości podanej w zawiadomieniu.

W przypadku złożenia korekty deklaracji lub zmiany deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których
usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

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 gminie, w której
dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym
nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami za okres wsteczny, z wyjątkiem śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia
tego zdarzenia.

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.
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Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może
jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w części C, obowiązany do ich wykonania jest podmiot
lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w części C,
mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków
wynikających z ustawy.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt na podstawie powiadomienia, wszczyna
postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wójt w drodze
decyzji określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie
dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując stawki opłaty podwyższonej.

Id: D91245A7-7804-4E78-8008-DCBE6BB23CF4. Projekt Strona 5



Uzasadnienie

Art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje Radę
Gminy do określenia, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Potrzeba podjęcia nowej uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z konieczności dostosowania zakresu wymaganych danych
osobowych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do obowiązujących
przepisów z uwagi na zmianę zakresu danych wymaganych do wystawienia tytułu wykonawczego.
Obowiązujący od 30.07.2020 r. zakres danych wymaganych do wystawiania tytułów wykonawczych
nie obejmuje obecnie danych osobowych ojca/matki podmiotu zobowiązanego, na którego jest wystawiany
tytuł wykonawczy. Zatem wymóg we wzorcu deklaracji dotyczący podawania ww. danych nie ma już prawnego
uzasadnienia. Obecnie obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów i Polityki Regionalnej
z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji
administracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 176).

Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz właścicieli domków letniskowych, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy
Skierniewice. W zależności od rodzaju nieruchomości właściciele zobowiązani są do wypełnienia
przyporządkowanych im części deklaracji. Wzór deklaracji uwzględnia wymagane ustawowo zwolnienie
z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym. Znajduje się w nim też obligatoryjne pouczenie, że deklaracja stanowi
podstawę wystawienia tytułu wykonawczego, a także informacja o ochronie danych osobowych.

Mając na uwadze powyższe oraz wypełniając obowiązek ustawowy, uzasadnione jest wprowadzenie nowego
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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