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Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości lub inny podmiot wymieniony w punkcie C deklaracji, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi 
literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 
W punktach gdzie występują opcje wyboru, w odpowiedniej kratce należy wstawić znak X 
 

1. PESEL/NIP 

 
 

                                                          Załącznik Nr 1 
                                                          do uchwały Nr XVIII/123/2020 
                                                          Rady Gminy Szaflary 
                                                          z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

– nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Szaflary1 

2. Dzień – Miesiąc -Rok 
__ - __ - ____ 

 

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i 1579 

oraz z 2020 r. poz. 150 i 284) 

Składający: Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością 

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Organ: Wójt Gminy Szaflary 
 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Urząd Gminy Szaflary 
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat) 

      ☐ PIERWSZA DEKLARACJA 

      ☐ NOWA DEKLARACJA Z POWODU ZMIANY DANYCH 

      ☐ KOREKTA DEKLARACJI 

data powstania obowiązku ponoszenia opłaty/zaistniałej zmiany/korekty 

 __ - __ - ______  (dzień-miesiąc-rok) 

 

Inne przyczyny złożenia nowej deklaracji: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

              5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat) 

 

☐Właściciel nieruchomości ☐Współwłaściciel ☐Najemca, dzierżawca 

☐Użytkownik wieczysty ☐Zarządca nieruchomości    

wspólnej 

☐Inny podmiot władający 

nieruchomością 
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D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ.  
(w przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości dla każdej z nich wypełnić odrębną deklarację)  2  

6. Nazwisko/Pełna nazwa: 7. Imię: 8. Identyfikator podatkowy PESEL: 
 

9. Kraj: 
 

10. Województwo: 
 

11. Powiat: 
 

12. Gmina: 
 

13. Ulica: 
 

14. Nr domu: 
 

15.Nr lokalu: 

16. Miejscowość: 
 

17. Kod pocztowy: 
 

18. Poczta: 
 

19. Adres email (pole nieobowiązkowe)2 
 

20. Telefon (pole nieobowiązkowe)3 
 

 

D.2. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE4 
(w przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości dla każdej z nich wypełnić odrębną deklarację)  

21. Miejscowość: 
 

22. Ulica:  23. Nr domu 
 

24. Nr domu 
 
 

25. W przypadku, gdy nieruchomość nie ma nr porządkowego, 
należy podać dane geodezyjne ( obręb, arkusz i nr działki) 

26. Obręb:      27. Arkusz:      28. Nr działki: 

 

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.1. 
29. Kraj: 

 

30. Województwo: 

 

31. Powiat: 

 

32. Gmina: 

 

33. Ulica: 

 

34. Nr domu: 

 

35. Nr lokalu: 

 

36. Miejscowość: 

 

37. Kod pocztowy: 

 

38. Poczta: 

 
 

E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 

39. Oświadczenie (zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat) 

☐ 1. Posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

☐  2. Nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne 

 

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 

40. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2. 

zamieszkuje osób: 

 

41. Stawka opłaty miesięczna, określona w Uchwale Rady Gminy Szaflary w 

sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty4 
zł/osobę 

 

 

42. Wysokość opłaty miesięcznej (iloczyn ilości osób i stawki opłaty)   

43. Kwota przysługującego zwolnienia5 
  zł/osobę 

 

44. Wysokość zwolnienia (iloczyn ilości osób I kwoty zwolnienia)  

45. Wysokość opłaty miesięcznej po zwolnieniach  

46.Kwartalna kwota opłaty (miesięczna wysokośc opłaty pomnożona przez 3 miesiące)  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

dot. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.04.2016, str.1), dalej „RODO”,  informujemy, iż: 

1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu administracji jest Wójt Gminy 

Szaflary z siedzibą 34-424 Szaflary , ul. Zakopiańska 18, w imieniu którego działania realizuje Urząd Gminy Szaflary z siedzibą 34-424 Szaflary,  

ul. Zakopiańska 18.  

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem  

e-mail: iod@szaflary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szaflary, związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi –na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub 

kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  

i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu. 

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

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 6m ust. 1ai 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 

RODO. 

10. Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach 

informacyjnych, windykacyjnych lub wyjaśniających. 
 

 
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
Potwierdzam własnoręcznym podpisem, iż podane w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

47. Data (dzień – miesiąc – rok) 

__ - __ - ___ 

48. Czytelny podpis właściciela lub pełnomocnika6 

 

 

 

H. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis pracownika: 

 

 

 

mailto:iod@szaflary.pl
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POUCZENIE: 

W przypadku braku wpłaty w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 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 2019 r. poz. 1438 z późn.  zm.). 

 

 

WYJAŚNIENIA: 

Właściciel nieruchomości (współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Deklarację należy wysłać pocztą na adres gminy Szaflary (ul. Zakopiańska 18, Szaflary 34-424) lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy 
Szaflary albo przesłać deklarację w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 
(www.epuap.gov.pl) w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć nową 
deklarację do Wójta Gminy Nowy Targ w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 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, po którym nastąpiła zmiana. Wysokość zobowiązania 
określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty lub zmiany 
deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwala 
Rada Gminy Nowy Targ. Stawki są podawane do publicznej wiadomości. 

 

OBJAŚNIENIA: 

1 W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. 
2Dane zawarte w tej rubryce ułatwią kontakt ze składającym deklaracje. Pole nieobowiązkowe. 
3Dane zawarte w tej rubryce ułatwią kontakt ze składającym deklaracje. Pole nieobowiązkowe. 
4Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwala Rada Gminy Szaflary w uchwale w sprawie metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki na terenie gminy Szaflary. Stawki są podawane do publicznej wiadomości m.in. 
www.szaflary.pl. 
5 Wysokość zwolnienia uchwala Rada Gminy Szaflary w uchwale w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia podawana jest do publicznej wiadomości m.in. www.szaflary.pl. 
6 Należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaconej opłaty skarbowej zgodnie z art. 32 KPA pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna 
posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zgodnie z art. 33 § 3 KPA pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis 
pełnomocnictwa. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) udzielenie pełnomocnictwa 
podlega opłacie skarbowej przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy. Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające 
udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru 
dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Oświadczenie o zamieszkiwaniu poza terenem Gminy Szaflary lub za granicą. 
(wypełniają właściciele nieruchomości w przypadku zamieszkiwania przez któregoś z mieszkańców danej nieruchomości poza Gminą Szaflary) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                             
 
 
 
 

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