
OK-1                                                                                                                                                                                                                   Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XVIII/114/2020 

Rady Gminy Rychtal  
z dnia 13.02.2020 r. 

_____________________________________ 

                 (numer identyfikacyjny) 

 
POLA JASNE WYPEŁNIĆ RĘCZNIE LUB KOPMUTEROWO, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIENIESKIM KOLOREM 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

1. Podstawa prawna:  
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zmianami). 

2. Składający deklarację: 

Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoby posiadające 

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

3. Miejsce i forma składania: 

 w formie pisemnej –Urząd Gminy Rychtal, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal, lub 

 w formie pisemnej – drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Rychtal, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal, lub 

 w formie elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej  

pod adresem www.epuap.gov.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Urzędu Gminy Rychtal 

pod warunkiem opatrzenia deklaracji bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

4. Termin składania: 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 

odpadów komunalnych, a 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 w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

5. Deklaracja dotyczy jednej nieruchomości. 

A. 

A.1.          ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 

Wójt Gminy Rychtal 

ul. Rynek 1 

63-630  Rychtal 

A.2.          OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 

 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  

□  PIERWSZA DEKLARACJA  

□  ZMIANA DANYCH   data powstania zmiany danych   ………………………………….. 
  dzień – miesiąc – rok 

 

A.3.          SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 

 

□  WŁAŚCICIEL 

□  WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

□  UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

□  ZARZĄDCA 

□  INNY PODMIOT 1) ……………………………………………………………… 
                                                                                                 (wpisać jaki) 

A.4.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
  *dotyczy składających deklarację będących osobami fizycznymi 
**dotyczy składających deklarację nie będących osobami fizycznymi 

 IMIĘ I NAZWISKO* / PEŁNA NAZWA** 

  

 NUMER PESEL * NUMER NIP / NUMER REGON ** NUMER TELEFONU  

 

A.5.  ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

 

 GMINA MIEJSCOWOŚĆ ULICA 

 NUMER DOMU NUMER LOKALU KOD POCZTOWY POCZTA 

A.6. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 2)  
(wypełniać w przypadku, gdy różni się od danych zawartych w części A.5.) 

 KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

 GMINA 

 

MIEJSCOWOŚĆ ULICA 

NUMER DOMU NUMER LOKALU KOD POCZTOWY POCZTA 

http://www.epuap.gov.pl/


B. 3) 

B.1.          DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NIEZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH 

B.2.  OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

B.3. NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA (wypełnia właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy) 

 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części A.6. niniejszej deklaracji zamieszkuje 
 

……… osób a odpady gromadzone są w sposób selektywny                                      

 Informacja dotycząca posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim odpadów 

stanowiących odpady komunalne (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi)                                                                                     TAK                       NIE 

 Stawka opłaty za osobę określona we właściwej Uchwale 

Rady Gminy Rychtal w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty  

 

 

………………. zł 

 

 Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

(iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość  

i stawki opłaty) 

 

………………. zł 

 

(słownie: ………………………………….…) 

B.4. NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA (wypełnia właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne) 

 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie A.6. niniejszej deklaracji odpady komunalne 

są gromadzone w następujących pojemnikach (workach): 
 

I) 120  l    - ……………….. x …………… III) = ……………….. zł 

                             (liczba pojemników i worków) (stawka opłaty)        (wysokość opłaty)               
 

II) 240  l    - ……………….. x …………… III) = ……………….. zł 

                                      (liczba pojemników)    (stawka opłaty)            (wysokość opłaty) 
 

III) 1100  l  - ……………….. x …………… III) = ……………….. zł 

                                      (liczba pojemników)    (stawka opłaty)            (wysokość opłaty) 
 

IV) 7000  l  - ……………….. x …………… III) = ……………….. zł 

                                      (liczba pojemników)    (stawka opłaty)            (wysokość opłaty) 

Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

………………… + …………………. + …………………. + …………………. +  …………………… zł/m-c 
 (wysokość opłaty I)         (wysokość opłaty II)       (wysokość opłaty III)       (wysokość opłaty IV)       (łączna wysokość opłaty) 
 

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

B.5. NIERUCHOMOŚĆ MIESZANA (wypełnia właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, 

a w części nieruchomość niezamieszkałą) 

B.5.1 ROZLICZENIE CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części A.6. niniejszej deklaracji zamieszkuje 
 

……… osób a odpady gromadzone są w sposób selektywny                                      
Informacja dotycząca posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim odpadów 

stanowiących odpady komunalne (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi)                                                                                     TAK                       NIE 

Stawka opłaty za osobę określona we właściwej Uchwale 

Rady Gminy Rychtal w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty  

 

 

………………. zł 

 

Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

(iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość  

i stawki opłaty) 

 

………………. zł 

 

(słownie: ………………………………….…) 

 B.5.2. ROZLICZENIE CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ 

 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie A.6. niniejszej deklaracji odpady komunalne 

są gromadzone w następujących pojemnikach (workach): 
 

 

I) 120  l    - ……………….. x …………… III) = ……………….. zł 

                             (liczba pojemników i worków) (stawka opłaty)         (wysokość opłaty)                 
 

II) 240  l    - ……………….. x …………… III) = ……………….. zł 

                                      (liczba pojemników)    (stawka opłaty)            (wysokość opłaty) 
 

III) 1100  l  - ……………….. x …………… III) = ……………….. zł 

                                      (liczba pojemników)    (stawka opłaty)           (wysokość opłaty) 
 

IV) 7000  l  - ……………….. x ……………III) = ……………….. zł 

                                      (liczba pojemników)    (stawka opłaty)            (wysokość opłaty) 

 



Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 

…………………. + …………………. + …………………. + …………………. = …………………… zł/m-c 
  (wysokość opłaty I)         (wysokość opłaty II)       (wysokość opłaty III)       (wysokość opłaty IV)         (łączna wysokość opłaty) 
 

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………. 

 B.5.3. SUMARYCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI DLA NIERUCHOMOŚCI 

MIESZANEJ 

 

Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi IV): 

 

…………………..……………………… zł/m-c 
(należy wpisać sumę opłat z punktów B.5.1 i B.5.2) 

 

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………….  

C. 4) 

                 C.1. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYNI 9) 

 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części A.6. niniejszej deklaracji zamieszkuje 

…………… osób zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

Nr lokalu Liczba 

mieszkańców 

Nr lokalu Liczba 

mieszkańców 

Nr lokalu Liczba 

mieszkańców 

Nr lokalu Liczba 

mieszkańców 

        

        

        

        

        
 

Stawka opłaty za osobę określona we właściwej 

Uchwale Rady Gminy Rychtal w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty  

 

 

………………. zł 

 

Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  

(iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość  

i stawki opłaty) 

 

………………. zł 

 

(słownie: ………………………………….…) 

                 C.2. INFORMACJA DODATKOWA 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.             ZAŁĄCZNIKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 6)  

 Oświadczam, że zostałam(-em) poinformowana(-y), że administratorem moich danych osobowych jest  

Wójt Gminy Rychtal z siedzibą ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal oraz o prawie dostępu do treści moich danych, ich 

poprawiania i uzupełniania. Zapoznałam(-em) się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych  

IMIĘ 
 

NAZWISKO 
 
 

 

 
 

MIEJSCE I DATA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI CZYTELNY PODPIS 
 

 

 

 



F. ADNOTACJE ORGANU 

  

 

G.             POUCZENIE 
 Niniejsza 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 z późn. zm.). 

H.              OBJAŚNIENIA 
 1. Podać tytuł będący podstawą dla władania daną nieruchomością (np. najemca, użytkownik, posiadacz samoistny). 

2. Wypełniać w przypadku, gdy różni się od danych zawartych w części A.5. 

3. Część. B wypełniają właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, właściciele lokali w budynkach 

wielolokalowych, gdzie nie wybrano zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych i 
mieszanych. 

4. Część C wypełniają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w budynkach wielolokalowych. 

5. Składający deklarację może złożyć dodatkowe wyjaśnienia dotyczące liczby osób zamieszkujących nieruchomość. 
6. W przypadku, gdy deklarację składa pełnomocnik, do deklaracji należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie 

pełnomocnictwa. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z 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 (dalej RODO) − informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rychtal z siedzibą w Rychtalu ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal.  

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Rychtalu jest Pan Robert Adamek, robert.adamek@ugrychtal.pl,  

3. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na 

podstawie udzielonej zgody.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą  przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą 

informatyczną lub prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez 

obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami..  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo 
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.  

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a 
RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa.  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

12. Pani/Pana numer telefonu może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych. 

mailto:robert.adamek@ugrychtal.pl

