
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL. (WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANUMI LITERAMI)

Podstawa prawna:

Termin składania:

o mm-rrrr

o
data zaistnienia 

zmiany mm-rrrr

o
data zaistnienia 

zmiany mm-rrrr

o
data zaistnienia 

zmiany mm-rrrr

o o

o o

o

o 1. osoba fizyczna o 2. osoba prawna o

15. Nr domu 16. Nr lok.

18. Kod

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Składający:

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

D1. DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA

6. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)

_ _ - _ _ _ _

3. Nazwa

3. jedn. org. nieposiadająca 

osobowości prawnej

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) zwana dalej ustawą

Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

□ w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca                                                                                                                             

□ kolejną w terminie do 10 dnia miesięca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                  

□ z wyłączeniem art. 6m ust. 5 ustawy

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI

BURMISTRZ GMINY RYMANÓW

UL. MITKOWSKIEGO 14A, 38-480 RYMANÓW

A1. MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI

URZĄD GMINY RYMANÓW

4. najemca/dzierżawca

Załącznik
do uchwały nr XVIII/206/19

D-O

Rady Miejskiej w Rymanowie
z dnia 29 listopada 2019 r.

2. Nr dokumentu1. Nr identyfikacji podatkowej właściciela - jeżeli go 

obowiązuje

3. korekta deklaracji

5. spółdzielnia/wspólnota 

mieszkaniowa
1
W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i 

podpisują współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej 

wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.

B. OBOWIAZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. pierwsza deklaracja

3. użytkownik wieczysty

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

2. współwłaściciel
1

D2. Adres zamieszkania

2. zmiana danych

4. ustanie obowiązku opłaty

_ _ - _ _ _ _

_ _ - _ _ _ _

_ _ - _ _ _ _

1. właściciel

12. Powiat

13. Gmina 14. Ulica

20. Tel. 21. Tel. Kom 22. e-mail

9. PESEL

8. Imię

7. Nazwisko

11. Województwo10. Kraj

17. Miejscowość 19. Poczta
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o 1. osoba fizyczna o 2. osoba prawna o

32. Nr domu 33. Nr lok.

35. Kod

o o

46. Nr domu 47. Nr lok.

49. Kod

o

o

osób.

o

54.   liczba osób x stawka zł

54a.               
Rodzina 

wielodzietna 

liczba osób x stawka zł

54b.               
Kompostowni

k

liczba osób x stawka zł

55.   Kwota 

opłaty (bez 

zwolnień) G2

kwota 

zwolnienia 

G3

G2-G3= zł

bioodpady stanowiące odpady komunalne.

52. Oświadczam, że:

G. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT (dla nieruchomości zamieszkałych)

G1. PODSTAWA DO ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

rodzina wielodzietna w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny                                                                                                                                                             

(t.j. Dz. U. 2019 poz. 1390)                                                                                           

posiadam kompostownik i kompostuję

nie posiadam kompostownika i nie kompostuję

G2. ŁĄCZNA KWOTA MIESIĘCZNEJ OPŁATY (bez zwolnień) - oblicza i wpisuje właściciel

30. Gmina 31. Ulica

deklaracji zamieszkuje

28. Województwo 29. Powiat

nieruchomość zamieszkała 

(wyliczenie opłaty w częci F, G)

domek letniskowy/nieruchomość rekreacyjno-

wypoczynkowa (wyliczenie opłaty w częci H)

(podać ilość mieszkańców)

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

27. Kraj

38. Tel. Kom

D4. Adres zamieszkania

3. jedn. org. nieposiadająca 

osobowości prawnej

40. Rodzaj nieruchomości

G4. ŁĄCZNA KWOTA MIESIĘCZNEJ OPŁATY (po zwolnieniach) - oblicza i wpisuje właściciel

45. Ulica44. Gmina

51. Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów

F. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW

53. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej określonej w części E 

D3. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA

23. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)

G3. ŁĄCZNA KWOTA ZWOLNIENIA - oblicza i wpisuje właściciel

37. Tel.

26. PESEL

24. Nazwisko

25. Imię

39. e-mail

34. Miejscowość

48. Miejscowość

36. Poczta

 

50. Poczta

 

41. Kraj 42. Województwo 43. Powiat
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zł

I. OŚWIADCZENIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:

 

J. PODPIS WŁAŚCICIELA

60. Podpis

63. Data wypełnienia (dd-mm-rrrr) 64. Podpis

J1. PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA

K. ADNOTACJE

61. Imię

66. Data  (dd-mm-rrrr) 67. Podpis przyjmującego

65. Adnotacje organu

H. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT (dla domków letniskowych i nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych)

62. Nazwisko

57. Imię 58. Nazwisko

59. Data wypełnienia (dd-mm-rrrr)

56. ŁĄCZNA KWOTA ROCZNEJ OPŁATY - oblicza i wpisuje właściciel

POUCZENIE:
1. W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej

niniejszą deklaracją lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu

wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.

2018 r. poz. 1314 z późn. zm.).

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku

zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym

nastąpiła zmiana, z wyłączeniem art. 6m ust. 5 ustawy

3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ – Burmistrz Gminy określa, w drodze decyzji wysokość

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Miejską

metody.

4. Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku

selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy wyższą opłatę za gospodarowanie

odpadami komunalnymi.

5. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulują odrębne uchwały Rady MIejskiej w Rymanowie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów, reprezentowania przez Burmistrza 

Gminy. 

Z administratorem można kontaktować się na adres, ul. Mitkowskiego 14a, 38- 480 Rymanów,  tel. 134355006, email: iod@rymanow.pl Administrator 

wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie 134355006 lub e-mail: iod@rymanow.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków lub uprawnień administratora (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 

w szczególności w celu naliczania opłaty i wydawania decyzji określającej i ustalającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób 

fizycznych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, wskazany przez odrębne przepisy prawa, 

odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo złożenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a w określonych prawnie przypadkach również prawo do ograniczenia przetwarzania.

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, regulujących

odpowiednie podatki oraz opłaty i jest niezbędne do identyfikacji podatnika, a konsekwencją ich niepodania jest podjęcie środków prawnych 

przewidzianych w przepisach prawa podatkowego i administracyjnego.  

Gmina Rymanów nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
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