Załącznik do Uchwały
Nr VIII/78/2019
Rady Gminy Rychliki
z dnia 30 grudnia 2019 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019
r.poz. 2010 z późn. zm.)
TERMIN SKŁADANIA: 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 danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej
w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
MIEJSCE SKŁADANIA: Urząd Gminy Rychliki, 14-411 Rychliki 86

POUCZENIE:
Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
informuje się niniejszym, że deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

□ PIERWSZA DEKLARACJA (art. 6m ust. 1 ustawy z

Data powstania obowiązku opłaty
( ______ -______ - ________ )
(dzień, miesiąc, rok)

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)
Nowa deklaracja, składana w przypadku:

Data powstania obowiązku opłaty
( ______ -______ - ________ )
(dzień, miesiąc, rok)

□ ZMIANA DANYCH BĘDĄCYCH PODSTAWĄ
USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY

□ USTANIE OBOWIĄZKU UISZCZENIA OPŁATY

Data ustania obowiązku opłaty
( ______ -______ - ________ )
(dzień, miesiąc, rok)

(art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.
zm.)

□ KOREKTA DEKLARACJI

Data powstania obowiązku opłaty
( ______ -______ - ________ )
(dzień, miesiąc, rok)

(art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.)
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

□

□

OSOBA FIZYCZNA

OSOBA PRAWNA

□

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA:
PESEL:

Imię matki:

Imię ojca:

NIP:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

C.1. Wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikatów drogą: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ elektroniczną (e-mail)

□ telefoniczną (np. sms)

□ nie wyrażam zgody

C. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY
MIEJSCOWOŚĆ:

NR DOMU:

KOD POCZTOWY:
***OBRĘB

POCZTA:
****NR DZIAŁKI:

NR LOKALU:
GMINA:
***KSIĘGA WIECZYSTA

***Pole obrębu i numeru działki oraz księgi wieczystej jest wymagane w przypadku gdy nieruchomość nie ma
przydzielonego adresu lub pod tym samym adresem jest więcej niż jedna nieruchomość.
D. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli adres jest inny niż w tabeli „D”)
MIEJSCOWOŚĆ:

ULICA:
KOD POCZTOWY:

POCZTA:

NR DOMU:

NR LOKALU:

GMINA:

E. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim okienku)

□ WŁASNOŚĆ
□ WSPÓŁWŁASNOŚĆ □ POSIADANIE………………………………………
□ UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
□ ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE
F. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim okienku)

□ ZAMIESZKAŁA

□ W CZEŚCI ZAMIESZKAŁA W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA

G. Rodzaj zabudowy dla nieruchomości zamieszkałej lub w części zamieszkałej i w części

niezamieszkałej (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim okienku)

□ JEDNORODZINNA

□ WIELORODZINNA

H. DEKLARACJA DOTYCZY: (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim okienku)

□ CAŁEJ NIERUCHOMOŚCI

□ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

I. OPŁATA ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I.1. SPOSÓB ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim
okienku)

□ Nieselektywne zbieranie i odbierania odpadów (STAWKA………….. ZŁ OD OSOBY)
□ Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów (STAWKA 25,00 ZŁ OD OSOBY)
I.2. LICZBA OSÓB ***
LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ……………………………………….
LICZBA OSÓB ZAMELDOWANYCH NA NIERUCHOMOŚCI…………………………………
*** w przypadku różnicy pomiędzy ilością osób zameldowanych a zamieszkujących daną nieruchomość należy wypełnić
oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszej deklaracji.

I.3 CZY ODPADY ZIELONE POWSTAŁE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI SĄ ZBIERANE DO
KOMPOSTOWANIKA?(dotyczy tylko zabudowy jednorodzinnej)

□ TAK (WÓWCZAS PRZYSŁUGUJE ULGA W WYSOKOŚCI 2,00 ZŁOTYCH OD OSOBY – STAWKA
23,00 ZŁ OD OSOBY)

□ NIE
I.4. NALICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

__________________________ X ____________________________ = _________________________
(LICZBA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH)

J. ADNOTCJA URZĘDU

(STAWKA OPŁATY Z POLA ”I.1.”)

(KWOTA)

Z dniem 25 maja 2018r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym przekazuję informacje,
dotyczące Państwa danych osobowych w związku z realizacją zadań publicznych z zakresu administracji przez Wójta Gminy
Rychliki
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 z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu administracji
jest Wójt Gminy Rychliki z siedzibą 14-411 Rychliki, Rychliki 86, w imieniu którego działania realizuje Urząd Gminy Rychliki z
siedzibą 14-411 Rychliki, Rychliki 86.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub administracji rządowej nałożonych ustawą
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 2010, z późn. zm.).
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem prowadzonego
postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub skargi. Zgodnie z terminem
określonym w instrukcji kancelaryjnej, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym postępowanie zostanie zakończone.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej,
prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
5. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów administracji poza Unią Europejską lub Europejskim
Obszarem Gospodarczym. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli będziemy musieli przenieść Państwa dane osobowe do
innych podmiotów poza UE/EOG, dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i
zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych
Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
8. Obowiązek podania danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub/i zameldowania) wynika z
ustaw szczegółowych w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania administracyjnego, rozpatrywanego wniosku lub
skargi pod rygorem braku ich rozpatrzenia.
9. Możecie Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail iod@rychliki.pl
lub wysyłając pismo na adres: Urząd Gminy Rychliki, Rychliki 86, 14-411 Rychliki, lub pod nr telefonu (58) 580 08 30.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zostałam(-em) poinformowana(-y), że administratorem moich danych osobowych jest Wójt Gminy Rychliki z
siedzibą 14-411 Rychliki, Rychliki 86 oraz o prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania i uzupełniania. Zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Moje dane zostały podane dobrowolnie.
…………………………………………
data i czytelny podpis

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, iż na terenie nieruchomości, której dotyczy niniejsza deklaracja, sposób gospodarowania odpadami komunalnymi
będzie zgodny z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychliki.
Załączniki deklaracji:
1. Oświadczenie właściciela nieruchomości o różnicy pomiędzy ilością osób zameldowanych a zamieszkujących daną
nieruchomość lub inne dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji.

DATA ZŁOŻENIA:

CZYTELNY PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm)
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany 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 10 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z
art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
Zgodnie z art. 6k ust 3 cytowanej ustawy rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna
wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy. Zgodnie z art. 6k ust 4b w razie stwierdzenia, że właściciel
nieruchomości, który złożył informację, dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących
odpady komunalne:
1) nie posiada kompostownika przydomowego lub
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu
weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym – wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w
drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, następuje od pierwszego
dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1–3.

