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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr ………………  

Rady Miasta Radymna z dnia ………….. r. 
 

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

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

Składający:              Właściciele  nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające  

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

Termin składania:    1) W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstaniu na danej  

                                     nieruchomości odpadów komunalnych 

                                 2) W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą                 

ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOZENIA DEKLARACJI 

BURMISTRZ MIASTA RADYMNA 

ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  
  □ pierwsza deklaracja  data zamieszkania  ….....-……....-……….. r. (dzień-miesiąc-rok) 

    □ zmiana danych zawartych w deklaracji/korekta2)*   data zaistnienia zmiany:   ….....-.…....-……….. r. (dzień-miesiąc-rok) 

            *- niewłaściwe skreślić 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ właściciel       □ współwłaściciel3)      □ użytkownik wieczysty       

□ spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa      □ inny podmiot władający nieruchomością                                                   

D. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  □ osoba fizyczna             □ osoba prawna           □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej  

Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych)  Pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL:1) 

              …………………………………………….………… 

 

NIP:1) ……………………………………..………………….. 

D.1. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ: 

Kraj: 

          …………………………….. 

Województwo: 

                         …………………………… 

Powiat: 

            ………………………………… 

Gmina: 

            ………………………… 

Ulica: 

           ……………………………………………. 

Nr domu: 

               ………. 

Nr lokalu: 

               ………. 

Miejscowość: 

                     ………………………………… 

Kod pocztowy: 

                        ……………. 

Poczta: 

            ………………………………………… 

Nr telefonu kontaktowego:* 
*(nieobowiązkowe)                            ………………………………….. 

D.2.ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJA ODPADY KOMUNALNE: (jeżeli jest inny niż w 

punkcie D.1.) 

Miejscowość:     

                           RADYMNO 

Ulica: 

         …………………………………….………. 

Nr domu: 

               ………. 

Nr lokalu: 

               ………. 

 

Nr działki ewidencyjnej:     …………………………………… 

E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW  
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Posiadam kompostownik w którym będę kompostował bioodpady stanowiące odpady komunalne:                                                                                               

□ TAK                  □ NIE 

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
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Ilość osób zamieszkujących na nieruchomości (wskazanej w części D)  

Stawka opłaty  

Wysokość opłaty (iloczyn ilości osób zamieszkujących i stawki opłaty)  

Kwota przysługującego zwolnienia (dla posiadających kompostownik i kompostujących bioodpady)  

Wysokość opłaty po zwolnieniach 
 

G. USTANIE OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D niniejszej deklaracji od dnia  ….....-……....-………..  nikt 

nie zamieszkuje. 

H. 1.PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKLADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ 

Imię:    ……………………………………………………..     Nazwisko: …………………………………………………… 

Data wypełnienia:    ………………………………………..                                                        Podpis:    ……………………………………………………..                                                        

H.  2. PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

Imię:    ……………………………………………………..     Nazwisko: …………………………………………………… 

Data wypełnienia:    ………………………………………..                                                        Podpis:    ……………………………………………………..                                                        

H.  3. PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

Imię:    ……………………………………………………..     Nazwisko: …………………………………………………… 

Data wypełnienia:    ………………………………………..                                                        Podpis:    ……………………………………………………..                                                        

I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 
(data i podpis pracownika) 

OBJAŚNIENIA 

1) Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi objęci rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności 

gospodarczej. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali właściciele nieruchomości. 
2) Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 
3) W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli, deklarację wypełniają i podpisują współwłaściciele. W przypadku 

nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej, deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie. 

POUCZENIE 
1. Dane zawarte w deklaracji, w szczególności ilość osób zamieszkujących nieruchomość oraz kompostowanie bioodpadów będą 

weryfikowane a sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosując 

wysokość stawki podwyższonej. 

2. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia ich 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. 

3. W przypadku niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności 

danych w niej zawartych, właściwy organ biorąc pod uwagę dostępne dane określi w drodze decyzji wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Urząd Miasta Radymna, z siedzibą przy ul. Lwowskiej 20, 37-550 Radymno 

reprezentowany przez Burmistrza Miasta Radymna, tel. 16 628 24 17 

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail iod@radymno.pl lub w siedzibie administratora.  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz możliwych dalszych czynności  

wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

4. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. c, e w związku z ustawą z dnia 10.11.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminie, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja 

Podatkowa oraz regulaminu utrzymania czystości na terenie Miasta Radymna. 

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych danych osobowych będzie podmiot świadczący usługi z zakresu dostarczenia oprogramowania na mocy 

zawartej umowy, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.   

6. Administrator nie zamierza przekazywać pozyskanych danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.  

7. Dane osobowe służące do realizacji wskazanego celu będą przechowywane przez okres ustalany według obowiązujących przepisów prawa.  

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje: prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo  

do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu. Warunki realizacji praw określa rozporządzenie RODO.  

9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

 

mailto:iod@radymno.pl

