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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO BĄDŹ RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2016 poz. 

250) -  zwana dalej u.c. i p.g. 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, przez 

których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomością 

 

Termin składania: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 14 dnia od dnia nastąpienia 

zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi 

Miejsce składania: Urząd Gminy w Rybczewicach, Rybczewice Drugie 119, 21 – 065 Rybczewice 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI : WÓJT  GMINY  RYBCZEWICE 

 

B.  PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA  DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

 właściciel                         współwłaściciel              najemca / dzierżawca             posiadacz 

 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 inny podmiot władający nieruchomością ....................................................................................................................... 

 

C. OKOLICZNOŚĆ  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI ( zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać miesiąc i rok, od którego obowiązuje 

deklaracja) 

1.    pierwsza deklaracja                                             2.   nowa deklaracja   
obowiązuje od  (MM-RRRR) :  _____  - _________            obowiązuje od (MM-RRRR) :   _____ - __________  

 3.   korekta  deklaracji                                                 4.   wygaśnięcie obowiązku 

obowiązuje od (MM-RRRR) :  _____  -  _________              obowiązuje od (MM-RRRR) :  _____ - __________ 

 

5. Przyczyny złożenia deklaracji: 

 

 właściciel                         współwłaściciel              najemca / dzierżawca             posiadacz 

 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 inny podmiot władający nieruchomością ....................................................................................................................... 

 

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 osoba fizyczna                     osoba prawna                     jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

Nazwisko i imię/ Nazwa 

składającego deklarację 
 

PESEL/NIP REGON 

Adres zamieszkania / Siedziba składającego deklarację 

Kraj 
 

Województwo Powiat 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 



Telefon kontaktowy Adres e-mail 

E. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 zamieszkała                    niezamieszkała                  mieszana (w części zamieszkała i w części niezamieszkała) 

F. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPADÓW 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E odpady będą zbierane i odbierane w sposób: 

 selektywny – z podziałem na papier, szkło, tworzywa sztuczne, wielomateriałowe, metal                

 nieselektywny – tylko odpady zmieszane 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

G.1. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E zamieszkuje …......... mieszkańców  

                      Wyliczenie miesięcznej opłaty dla nieruchomości, gdzie odpady są gromadzone selektywnie 

 

….............. x 6,00 zł = …................. zł 
                                                                                              ilość osób                      należna opłata   

 

                      Opłata    kwartalna    …………………………  x 3 miesiące  =  ……………..  zł            

                                                                                        opłata miesięczna 

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla nieruchomości, gdzie odpady nie są gromadzone selektywnie 

 

….............. x 13,00 zł = …................. zł 
                                                                   ilość osób                      należna opłata 

 

                     Opłata  kwartalna     ………………………… x 3 miesiące   =  ……………….. zł 

                                                            opłata miesięczna                                    należna opłata                 

 G.2. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części E odpady komunalne zmieszane będą gromadzone  

w pojemnikach wskazanych poniżej. 

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla nieruchomości, gdzie 

odpady są gromadzone selektywnie 

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla nieruchomości, gdzie 

odpady nie są gromadzone selektywnie 

120L       

240L       

 1100L    

  

 ….............. x   25,00 zł = …................. zł 

 ….............. x   40,00 zł = …................. zł 

 ….............. x   70,00 zł = …................. zł 
 ilość pojemników                        opłata za pojemnik 
                                   

Razem za pojemniki …................. zł/miesiąc 

Kwartalna  kwota opłaty wynosi: 

….………. x 3m-ce  =  ………………… zł                                                       

120L       

240L       

 1100L    

  

 ….............. x     30,00 zł = …................. zł 

 ….............. x     50,00 zł = …................. zł 

 ….............. x     90,00 zł = …................. zł 
ilość pojemników                                       opłata za pojemnik 

 

                   

  Razem za pojemniki …................. zł/miesiąc 
  Kwartalna  kwota opłaty wynosi: 

….………. x 3m-ce  =  ………………… zł                                        

G.3. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH (W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI 

NIEZAMIESZKAŁYCH) 

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla nieruchomości  

 

…..............  +  …..............    =  ….............. zł 
 opłata z części G.1      opłata z części G.2          należna opłata 

 Wyliczenie kwartalnej opłaty dla nieruchomości  

 

…................  +  …..............    =  ….............. zł 
 opłata miesięczna      opłata z części G.2          należna opłata 
 

 

 
 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 



SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

…...........................................                                                   …...........................................    
                                                miejscowość i data                                                                                                               czytelny podpis/podpisy 

 

I.  ADNOTACJE  ORGANU 

 

 

 

 

Pouczenie: 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 

1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 poz. 599). 

Wypełnianie pół w części C deklaracji – okoliczność złożenia deklaracji: 

1. Należy zaznaczyć pierwsza deklaracja, gdy podmiot/osoba składa deklarację po raz pierwszy. 

2. Należy zaznaczyć nowa deklaracja w przypadku, gdy zmianie ulega kwartalna stawka opłaty w porównaniu z poprzednio 

złożoną deklaracją. 

3. Należy zaznaczyć korekta deklaracji w przypadku, gdy zmianie ulegają dane nie mające wpływ na wysokość opłaty  

4. Należy zaznaczyć wygaśnięcie obowiązku w przypadku, gdy dana nieruchomość przestaje być zamieszkała/niezamieszkała. 

Objaśnienia: 

1. Termin złożenia deklaracji - właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Rybczewice w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

2. 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 nową deklarację do Wójta Gminy Rybczewice w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę  

w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co 

do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Rybczewice 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. 

4. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli - jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywne zbieranie odpadów 

komunalnych, a podmiot odbierający odpady komunalne powiadomi gminę o braku segregacji, to zostanie wydana decyzja określająca 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona według stawki przewidzianej dla odpadów komunalnych 

niesegregowanych – różnica pomiędzy zadeklarowaną i zapłaconą przez właściciela nieruchomości opłatą a określoną przez organ 

stanowić będzie zaległość, którą należy uregulować wraz z odsetkami.  

5. Odpady komunalne odbierane w sposób selektywny obejmują: papier i tekturę, szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe, 

tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,  są zbierane w oddzielnych workach o pojemności 120 l. 

6. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektroniczne następuje  poprzez wypełnienie formularza stanowiącego 

załącznik do uchwały i dołączenie formularza on –line na stronie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 

http://www.epuap.gov.pl 

7. Opłatę za odpady komunalne należy wpłacać z góry  w odstępach kwartalnych: do 15 stycznia za I kwartał, do 15 kwietnia za II 

kwartał, do 15 lipca za III kwartał, do 15 października za IV kwartał. Opłatę należy uiścić w kasie urzędu lub na rachunek bankowy 

Gminy Rybczewice – SBP/O Rybczewice nr 81 8689 0007 1000 0124 2000 0050.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 
Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1000)  Wójt Gminy Rybczewice informuje, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

Gmina Rybczewice 

Adres: Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice 

Tel. (81) 584 44 60 
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: inspektor@cbi24.pl 

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administrato-

rze wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r.  

- Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admi-

nistracji, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wy-

konawczych do w/w aktów prawnych. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat tj. okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

4. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom – organom podatkowym oraz organom egzekucyj-

nym.  

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania 

oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia 

danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

  

      

 

       ……………………………………………………………… 

 


