
Załącznik do Uchwały  

Nr II/17/2022 
Rady Gminy Rychliki 
z dnia 25 marca 2022 roku 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA 

KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ 
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWE POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY RYCHLIKI 

 
PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 
r. poz. 888 z późn. zm.) 
TERMIN SKŁADANIA: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub wytworzenia 
na danej nieruchomości odpadów komunalnych albo w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie  uchwały o której mowa w art. 6c ust. 
2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
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 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) 

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

□ USTANIE OBOWIĄZKU UISZCZENIA OPŁATY 

(art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) 

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

□ KOREKTA DEKLARACJI 

(art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa        Dz. U. z 
2021 r. poz. 1540, z późn. zm.) 

Data powstania obowiązku opłaty                   
               ( ______-_____-__________) 

(dzień, miesiąc, rok) 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

□ OSOBA 

FIZYCZNA 

□ OSOBA PRAWNA □          JEDNOSTKA  

 ORGANIZACYJNA 
 NIEPOSIADAJĄCA 
 OSOBOWOŚCI 
 PRAWNEJ 

□ INNY ………………………………………… 

IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA: 

PESEL: Imię matki: Imię ojca: 

NIP: Nr telefonu: Adres e-mail: 

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

□ elektroniczną (e-mail) □ telefoniczną (np. sms) □ nie wyrażam zgody 

C. ADRES ZAMIESZKANIA (DO KORESPONDENCJI) 
MIEJSCOWOŚĆ: NR DOMU: NR LOKALU: 

KOD POCZTOWY: POCZTA: GMINA: 



 
  C1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

MIEJSCOWOŚĆ: NR DOMU: NR LOKALU:  

KOD POCZTOWY: POCZTA: GMINA: 

OBRĘB NUMER DZIAŁKI 

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

□ WŁASNOŚĆ □ WSPÓŁWŁASNOŚĆ □ POSIADANIE……………………………………… 

□ UŻYTKOWANIE WIECZYSTE □ ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE 

E. NALICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

LICZBA DOMKÓW LETNISKOWYCH NA 
NIERUCHOMOŚCI LUB INNYCH 

NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH 
NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

X 

ROCZNA RYCZAŁTOWA 
STAWKA OPŁATY 

 

= 

WYSOKOŚĆ ROCZNEJ RYCZAŁTOWEJ 
OPŁATY 

   

 F. WSKAZANIE OKRESÓW UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI 

 styczeń            luty             marzec             kwiecień              maj               czerwiec   
 
 lipiec               sierpień       wrzesień          paździennik          listopad        grudzień 

F. ADNOTCJA OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ (np. przyczyna korekty deklaracji, zmiany, ustania obowiązku 
opłaty) 

 

G. ADNOTCJA URZĘDU  

 
 
 
 
 

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 2021r. poz. 888, 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. 

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. 

 
 

 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 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.) 

 
1.Zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości W przypadku nieruchomości, na 
której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku 
letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Zgodnie z art 6j ust 3ba. Rada gminy, w drodze 
uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, możenałożyć obowiązek ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno--wypoczynkowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej zgodnie z 
ust. 3., który stanowi, że przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn 
zadeklarowanej liczbypojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby 
pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub odbiorów wynikającej z 
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonych na podstawie art. 6r ust. 3 i 3b albo harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej 
nieruchomości. 
2.Zgodnie Art. 6i. ust. 1 pkt. 3 Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje: w przypadku nieruchomości, na której znajduje 
się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z 
nieruchomości. 
3. Opłatę należy uiścić w terminie do 31 marca danego roku przelewem na indywidualny numer konta wskazany przez Urząd Gminy w Rychlikach lub w kasie Urzędu Gminy 
w Rychlikach.  W przypadku złożenia nowej deklaracji po upływie terminu płatności określonego w §3 ust.1  niniejszej uchwały, opłata roczna będzie wnoszona przez 
właścicieli nieruchomości z góry do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym została złożona deklaracja.  
4. 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. 
W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Rychliki określi, w drodze decyzji, 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku 
ich braku uzasadnione szacunki.  

 


