
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (domki 

letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (teks jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.). 

Składający: właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)  

Miejsce składania  

deklaracji: Urząd Miasta Rybnika, 44-200 Rybnik, ul. Rzeczna 8 lub ul. 

 Bolesława Chrobrego 2. 

Organ właściwy  

do złożenia deklaracji: Prezydent Miasta Rybnika. 
 

A. Obowiązek złożenia deklaracji 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku)  ………………………………………………..…….. 

 (dzień – miesiąc – rok) 

 nowa deklaracja (w przypadku  zmiany danych  
zawartych w deklaracji będących podstawą ustalenia  
wysokości opłaty) 
 ………………………………………………..…….. 

 (dzień – miesiąc – rok) 

 korekta deklaracji  ………………………………………………..…….. 

 (dzień – miesiąc – rok) 
 

B. Dane składającego deklarację (wypełnić właściwe) 

Właściciel nieruchomości 

Składający: 

 osoba fizyczna   osoba prawna   jednostka organizacyjna nieposiadająca 

   osobowości prawnej 

 

Nazwisko i imię/pełna nazwa 

 

Numer PESEL Identyfikator REGON 

(Rejestr Gospodarki Narodowej) 

Numer NIP 

(Numer Identyfikacji Podatkowej) 



Adres zamieszkania/Adres siedziby 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

Telefon 

 

Adres e-mail 

Adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby) 

Kraj 
 

Województwo Powiat 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

Właściciel nieruchomości (wypełnić, jeśli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności) 

Składający: 

 osoba fizyczna  osoba prawna  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

 prawnej 

 

Nazwisko i imię/pełna nazwa 

 

Numer PESEL Identyfikator REGON Numer NIP 

 

Adres zamieszkania/Adres siedziby 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

Telefon 

 

Adres e-mail 



Adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby) 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

C. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne 

Gmina 

Rybnik 

Dzielnica 

Ulica 

 

Nr domu/nr ewidencyjny działki (jeśli brak nr domu) 

Lokalizacja miejsca odbioru odpadów (jeżeli jest inna, niż adres nieruchomości, na której 

powstają odpady): 

 

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części C niniejszej deklaracji jest 

nieruchomością, na której znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

Ryczałtowa stawka opłaty wynosi: ………………………………………………………………. zł 

 (stawka opłaty zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miasta Rybnika) 

(słownie)…………………………………………………………………………….………............. zł 

 

D. Załączniki (należy wymienić rodzaj załącznika) 

 

E. Podpis/Podpisy składającego deklarację/składających deklarację  

……………………………….  ……………………………….. 
 (miejscowość i data)  (czytelny podpis/podpisy) 



F. Adnotacje organu 
 

 

Pouczenie: 

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty należnej opłaty z tytułu 

gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającej z deklaracji lub wpłacenia 

jej w niepełnej wysokości 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 2019 r. poz. 1438 ze zm.). 

Objaśnienia: 

1) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Prezydentowi Miasta Rybnika 

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 Prezydentowi Miasta  Rybnika  nową  deklarację w terminie 

do 10 dnia miesiąca, po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza 

się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, 

3) deklarację, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach składa właściciel nieruchomości, przez którego rozumie się także 

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 

władające nieruchomością, 

4) jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów 

spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie 

władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 



ustawy, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot 

obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z tej ustawy, 

5) roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje 

odrębna uchwała Rady Miasta Rybnika.  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych): 

1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą przy 

ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200). 

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się 

pisemnie z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: 

iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia 

odpowiedzi. 

3) Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu: realizacji zadań związanych 

z utrzymaniem czystości i porządku w gminach oraz spraw związanych z opłatą 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c) Rozporządzenia 2016/679 - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 17 czerwca 1966 

r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego. 

4) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie 

Administratora (np.: podmiotom świadczącym usługi z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi na terenie gminy, podmiotom serwisującym systemy IT 

i aplikacje, których przetwarzane są dane osobowe) oraz upoważnionym do uzyskania 

informacji na podstawie przepisów prawa. 

5) Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji 

międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 



6) Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, 

dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu 

celu dla którego dane zostały zebrane, mogą być przechowywane jedynie w celach 

archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

7) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania 

ich sprostowania (poprawiania). 

8) W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych można 

wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9) Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. 

10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 


