
 
 

 

                                                                                                                        Załącznik nr 2 do uchwały nr  110/20 

                                                                                                                              Rady Gminy Rzgów  z dnia 30.04.2020 r. 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI 

WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM                   

LUB NIEBIESKIM DŁUGOPISEM 

 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

NA TERENIE GMINY RZGÓW 

(DOTYCZY WYŁĄCZNIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH) 
 

 

Podstawa prawna: 

 

 

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

(Dz. U. z 2019 roku poz. 2010 ze zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu 

Gminy Rzgów 

Miejsce składania: Urząd Gminy Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów 

Organ właściwy do 

złożenia deklaracji: 

Wójt Gminy Rzgów 

 

A.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  ❑ pierwsza deklaracja 

  (data zamieszkania na nieruchomości)……………………….)                     ❑ zmiana danych    

  ❑ korekta deklaracji                                                            
   (data zaistnienia zmiany: ………………..…………………..)                        (data zaistnienia zmiany: ………………..……) 

 

B.DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ    
 

 

 

TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

❑ właściciel nieruchomości             ❑ współwłaściciel                                                    ❑ najemca, dzierżawca 

❑ użytkownik wieczysty                   ❑ zarządca nieruchomości wspólnej                      ❑ inny podmiot  
 

NAZWISKO I IMIĘ / PEŁNA NAZWA W PRZYPADKU PODMIOTÓW 

 

IMIĘ MATKI IMIĘ OJCA 

PESEL: REGON: NIP: 

NR TEL.: ADRES E-MAIL: 

C.DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość 

 

 

Ulica: 

 

Nr domu: 

Nr lokalu Kod pocztowy: Poczta: 

 

 

 

 

D. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny niż adres nieruchomości):  

Miejscowość: Ulica: 

 

Nr domu: 



 
 

Nr lokalu: Kod pocztowy Poczta: 

E.OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI C. 

1.Oświadczam,że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji 

zamieszkuje: 

Liczba osób faktycznie 

zamieszkujących 
 

 

………………………………… 

F. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 

Oświadczam, że ( zaznaczyć właściwy  kwadrat) 

❑ posiadam kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

❑ nie posiadam kompostownika  przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

 

G. WYSOKOŚĆ OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Rzgów w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty 

                                                           

zł/osobę 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E.  

 

Miesięczna kwota opłaty (należy pomnożyć stawkę przez liczbę osób)                                      zł/ miesiąc 

 

Kwota przysługującego zwolnienia                           zł/ osobę/ miesiąc 

 

Miesięczna kwota opłaty po zastosowaniu zwolnienia  (należy od miesięcznej 

kwotę opłaty odjąć  miesięczną kwotę przysługującego zwolnienia) 

 

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że dane podane w deklaracji są zgodne ze stanem  faktycznym. 
 

Miejscowość i data 
 

Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska, pieczątka 

osoby upoważnionej): 

 
 

POUCZENIE 

  Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2019r., poz. 1438 ze zm.) 

OBJAŚNIENIA 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Rzgów o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych ( pierwsza deklaracja) , oraz w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana 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 razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Wójt 

określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione 

szacunki. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. Deklaracje udostępniane w formacie PDF należy przesłać za pomocą skrzynki 

podawczej dostępnej pod adresem epuap.gov.pl Deklaracje należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

bądź profilem zaufania e-PUAP. 

 

IFORMACJA  

Zgodnie z art. 13 ust. 12 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 przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) 

dalej ,,RODO’’, informuję, że Administratorem danych osobowych jest Gmina Rzgów ( ul. Konińska 8, 62-5886 Rzgów) 

reprezentowana prze Wójta Gminy Rzgów. Szczegółowy obowiązek informacyjny znajduje się na stronie internetowej: 

http://www.bip.gminarzgow.pl  

http://www.bip.gminarzgow.pl/


 
 

 

 


