
  Załącznik nr 1  do Uchwały nr XIV/115/20 Rady Gminy Rytro z dnia 16 marca 2020 r. 

 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM  

 
 

DEKLARACJA  

 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna: 
 

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.). 

 

 

Składający: 

 
 

          Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych                      

i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających                

nieruchomością. 

 

Termin  składania: 

 
 

1. Pierwsza deklaracja – 14 dni od daty zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty; 

     Nowa deklaracja/Zmiana danych – do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, a w przypadku śmierci mieszkańca w terminie 

6 m-cy od dnia zdarzenia. 
 

 

Miejsce składania: Wójt Gminy Rytro, Urząd Gminy Rytro, 33-343  Rytro 265. 
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 

 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  PIERWSZA DEKLARACJA  –  data zamieszkania ……………………………………….......................................... 

                                                                                                                                                                       (dzień – miesiąc – rok) 

□ NOWA DEKLARACJA - ZMIANA DANYCH – data zmiany ……………………………………… ……………………….  

                                                                                                                                                                        (dzień – miesiąc – rok)                                                                                                    

□ KOREKTA DEKLARACJI – data zmiany  …………………………………………………………………....................... 

                                                                                                                                                                        (dzień – miesiąc – rok) 

□ USTANIE OBOWIĄZKU  – (data zakończenia obowiązku  ponoszenia opłaty) ……………………………………………………. 

                                                                                                                                                      (dzień – miesiąc – rok)                                                                                                                                                                               

Uzasadnienie złożenia nowej deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Zamieszkanie nowonarodzonego dziecka: □                                        Wyjazd mieszkańca zagranice:  □ 

Przyjazd, zamieszkanie mieszkańca z innej gminy: □                Zmiana miejsca zamieszkania na terenie gminy: □ 

Wyjazd mieszkańca do innej gminy: □                                                 Zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości: □ 

Przyjazd mieszkańca z zagranicy: □                             Inne /podać jakie/: □  

 

 

 
 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
(dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi)  
 

Rodzaj składającego:        

□   osoba fizyczna  

Składający: 

□   właściciel, współwłaściciel 

□ użytkownik, najemca, posiadacz, zarządca                               □  inny podmiot władający nieruchomością 
 

Nazwisko i imię (imiona) 
 

 

PESEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię matki Imię ojca 

 

C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 
 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

   

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Gmina 

 
Miejscowość Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy 

 

Poczta Nr telefonu/e-mail 



 

E. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 

 

1. Miesięczna podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi 25 zł., od osoby 

zamieszkującej daną nieruchomość. 

2. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku jeżeli właściciel nieruchomości 

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 60 zł., miesięcznie od osoby 

zamieszkującej daną nieruchomość. 
3. Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym w wysokości 1 zł. 

F. OŚWIADCZENIE O KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU 
W przypadku posiadania kompostownika i kompostowania w nim odpadów zaznaczyć „X” w kratce, w pozostałych przypadkach 

pozostawić pole niewypełnione.          

   Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D deklaracji posiadam przydomowy kompostownik                   

i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne. 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji : 

1. Jest zameldowanych - …….osób 

2. Zamieszkuje stale - ..………osób 

3. Przebywa czasowo - ……… osób,  przez okres:…….. miesięcy w roku  (podać miesiące …………..…………….…..) 

 Wyliczenie miesięcznej opłaty dla osób stale zamieszkałych: 
 

   ….………………….…… x ……….………………………………..………………… = ….….…………...……...… zł. 
               (liczba mieszkańców)                          (stawka opłaty miesięcznej / lub stawka z uwzględnieniem                      (wysokość opłaty miesięcznej) 

                                                                                                  zniżki z tytułu kompostowania)                                                                               

Wyliczenie opłaty od osób przebywających czasowo: (jeśli dotyczy)
 

 

 

 

 

 

 

....................... x ………………………………………………….. x ................................. = ................................... zł 
    (liczba osób)             (stawka opłaty miesięcznej / lub stawka z uwzględnieniem              (liczba miesięcy w roku)             (stawka opłaty w roku) 
 

                                                         zniżki z tytułu kompostowania)                                            

 

 
 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..……..zł. 

 

 
 

 

(słownie): ……….…………………………………………………………………………………………….....…………… 

 

G. OŚWIADCZENIE / WYJAŚNIENIA  
 *składającego deklarację, w przypadku różnicy pomiędzy  ilością osób zameldowanych a zamieszkałych, przyczyn zmiany danych itp. 

 

H.  PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i aktualne na dzień składania deklaracji. 

 
 

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

I. POUCZENIE 
1.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 2019 r., poz. 1438 ze zm.). 

2.Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawiadomienia Organu- Wójta Gminy Rytro o każdej zmianie swojego adresu do korespondencji. 
3.W przypadku zmiany właściciela w ciągu roku, nowy właściciel zobowiązany będzie do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kolejnym 

roku kalendarzowym. 

4.W przypadku gdy deklaracja składana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości, do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2019 r. poz. 1000 ze zm.) 

J. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (tzw. RODO) informujemy, że 

administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Wójt Gminy Rytro z siedzibą w Rytro 265, 33 – 343 Rytro,                   

tel. (018) 446 90 40/51, e-mail: gmina@rytro.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

1. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.   
2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z 

obowiązujących przepisów prawa. 

3. Istnieje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. 

6. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis prawa -ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2010). 
Ponadto, istnieje prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu –z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją –wobec przetwarzania danych osobowych. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@rytro.pl, adres: Rytro 265, 33-343 Rytro. 
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