Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI.98.2020
Rady Gminy Rybno
z dnia 11 marca 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa
prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli, współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych i osób
posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
innych podmiotów władających nieruchomościami zamieszkałymi
położonymi na terenie Gminy Rybno.

Termin
składania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce
składania:

Urząd Gminy Rybno ul. Długa 20, 96-514 Rybno.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI:
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
Wójt Gminy Rybno ul. Długa 20, 96-514 Rybno.
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
(proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X)

❑ Pierwsza deklaracja

❑ Deklaracja zmieniająca

- data powstania obowiązku

- data zaistnienia zmiany

…..-…..-……….

…..-…..-……….

❑ Korekta deklaracji
– data …..-…..-……….

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
(proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X)

❑ właściciel

❑ współwłasność

❑ zarządca nieruchomością wspólną

inny podmiot
❑ władający
nieruchomością

❑

najemca,
dzierżawca
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D. DANE IDENTYFIKACYJNE:
D.1. Osoba fizyczna
IMIĘ I NAZWISKO:
PESEL
D.2. Pozostałe podmioty (firmy)
IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA/
WSPÓLNIKÓW/ NAZWA PEŁNA FIRMY
NAZWA SKRÓCONA
NR KRS/NIP
OSOBY UPOWAŻNIONE DO
REPREZENTOWANIA
PODSTAWA UMOCOWANIA
Numer telefonu:

Adres e-mail:

D.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ
ODPADY KOMUNALNE:
Miejscowość:
Ulica:

Numer domu Numer lokalu Kod pocztowy:

Poczta:

.......– .......
D.4. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY:
(wypełnić jeśli jest inny niż wskazany w D.3.)

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Ulica
Numer domu:

Numer
domu

Numer lokalu

Kod pocztowy:

Poczta:

.......– .......
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E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU
BIOODPADÓW1) (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X)
❑ posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady
komunalne
❑ nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów
stanowiących odpady komunalne
F. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI:
F.1. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, na
której powstają odpady komunalne:
F.2. Stawka opłaty [zł/osobę]
F.3. Wysokość miesięcznej opłaty (liczbę osób wskazaną
w poz. F.1 należy pomnożyć przez stawkę opłaty z poz. F.2)
F.4. Wysokość przysługującego zwolnienia z tytułu
kompostowania bioodpadów stanowiących odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym.
(kwotę z poz. F.3 należy pomnożyć przez wysokość
zwolnienia określonego w odrębnej uchwale Rady Gminy
Rybno w sprawie wyboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej stawki.)
F.5. Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu
przysługującego zwolnienia (od kwoty z poz. F.3 należy
odjąć kwotę z poz. F.4)
G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE URZĘDU GMINY

1)

dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
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Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.
U. z 2019r. poz. 1438 ze zm.).

Klauzula informacyjna
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rybno z siedzibą:
Rybno ul. Długa 20, tel. 46 861-14-38
2) Z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Rybnie skontaktować się można
za pomocą adresu iod@gminarybno.com
3) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6h ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu związanym z realizacją opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6) Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom – organom podatkowym oraz organom
egzekucyjnym.
7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem
- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
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