
DEKLARACJA O  WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  
 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Podstawa prawna  
art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U. z 2022r. poz.1297) 

Składający 

Właściciele nieruchomości (przez których rozumie się także 

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne 

i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu,  

a także inne podmioty władające nieruchomością) zamieszkałych 

położonych na terenie gminy Rzgów. 

Miejsce składania deklaracji 
Urząd Miejski w Rzgowie 

Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwą pozycję) 

□  Pierwsza deklaracja (obwiązuje od miesiąc……………./rok……………) 

□ Zmiana danych zawartych w deklaracji (obwiązuje od miesiąc……………./rok……………) 

□ Ustanie obowiązku uiszczenia opłaty (obwiązuje od miesiąc……………./rok……………) 

□ Korekta deklaracji (obwiązuje od miesiąc……………./rok……………) 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwą pozycję) 

□ - właściciel nieruchomości  □ - współwłaściciel nieruchomości 

□ - użytkownik wieczysty  
□ – jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. 

□ - inny podmiot władający nieruchomością 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwą pozycję) 

□ - osoba fizyczna  □ - osoba prawna  

□ - jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości 

prawnej 

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych)/ Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

1. 
 

PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej) 

2. PESEL  
 

3. NIP  

 

D.1. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY 

Kraj Województwo Powiat 

4.  

 
5 6. 

Gmina Ulica Nr domu / Nr lokalu 

7. 8. 

 
9. 

Miejscowość Kod pocztowy 

10. 11. 

 

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż wymieniony w pkt. D1) 

Kraj Województwo Powiat 

12 13 . 

 

14. 

Gmina Ulica Nr domu / Nr lokalu 

15 16. 
 

 

 

17. 

Miejscowość Kod pocztowy 



18. 19. 
 

D.3. DODATKOWE DANE KONTAKTOWE  

Telefon kontaktowy  Adres poczty elektronicznej 

20. 
 

21. 

D.4. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Kraj Województwo Powiat 

22.  

 
23 24. 

Gmina Ulica Nr domu/ Nr lokalu 

25 26 . 

 
27. 

Miejscowość Kod pocztowy 

28. 

 
29. 

D.5.RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwą pozycję) 

□ ZAMIESZKAŁA □ LETNISKOWA/ NA CELE REKREACYJNO- 

WYPOCZYNKOWE 

E. KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW (zaznaczyć właściwą pozycję) 

30. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.4. niniejszej deklaracji bioodpady stanowiące 

odpady komunalne będą kompostowane   
 

□ TAK   
 

 □ NIE 

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  DLA 

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie nieruchomości wskazanej w 

części D.4. 

31. 

 
 

Miesięczna stawka opłaty na jednego mieszkańca  
32.  
 

 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie 

nieruchomości i miesięcznej stawki opłaty na jednego mieszkańca (iloczyn  

poz. nr 31 i poz. nr 32) 

33. 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

po uwzględnieniu zwolnień, o których mowa w części E albo w części G 

niniejszej deklaracji 

34. 

F.1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB INNA 

NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE 

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od domku letniskowego lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowe. 

35. 

Liczba domków letniskowych na nieruchomości lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno- wypoczynkowe. 

36. 

Wysokość rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi- stanowi iloczyn poz. Nr 35  

i poz. Nr 36 

37. 
 

 

G. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

□ 38. Oświadczam, że właścicielowi nieruchomości przysługuje zwolnienie, o którym mowa w  odrębnej Uchwale 

Rady Miejskiej w Rzgowie, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty 



uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1296, poz. 1981 i poz. 2270 

oraz z 2022 r. poz. 1, poz. 66, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1700, poz. 1967 i poz. 2127). 

H. PODPIS PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

 

................................................................ 

 

............................................... 

(miejscowość i data) (podpis) 

I. ADNOTACJE URZĘDOWE 

39. .......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................... 
1) deklarację należy wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami. 

POUCZENIE 
 

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z  dnia  

17  czerwca 1966 r. o  postępowaniu egzekucyjnym w  administracji. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 (zwanego dalej: RODO), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach 

z tym związanych.  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Rzgowa (Plac 500-lecia 22, 95 - 030 Rzgów). 
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych na  adres e-mail:  odo@rzgow.pl   
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze) lub 
- 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) w związku z: 
- art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
w celu realizacji obowiązków lub wykonania zadań 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 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do ww. aktów prawnych. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, 

a następnie archiwizowane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom wykonującym zadania publiczne 

lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa oraz 

innym podmiotom, na podstawie umów zawartych z Administratorem. 
6. Obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych wynika z art. 6 m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/Pana 

danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, jak również w przypadkach przewidzianych 

w przepisach prawa prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

 

DODATKOWE OBJAŚNIENIA 
 

 

1.Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 w terminie do 10 dnia miesiąca następującego  

po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości 

uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
3.W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują Burmistrzowi 

Rzgowa. 

 

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 10-go dnia każdego miesiąca  

za miesiąc poprzedni (bez wezwania). 

Opłatę można wnosić w kasie Urzędu Miejskiego w Rzgowie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu 

Miejskiego w Rzgowie 13 1240 3435 1111 0010 5073 5708  

 

 


