
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/213/2020
Rady Gminy Rusiec

z dnia 16 grudnia 2020 r.

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

TERENIE GMINY RUSIEC

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U.  z 2020
r. poz. 1439)

Składający: Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają 
odpady komunalne (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) na terenie 
Gminy Rusiec

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

Organ właściwy do złożenia 
deklaracji: Wójt Gminy Rusiec
Miejsce składania: Urząd Gminy Rusiec, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec     

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI: (zaznaczyć właściwy kwadrat oraz uzupełnić 
datę)

□ PIERWSZA DEKLARACJA
(14 DNI OD DNIA ZAMIESZKANIA PIERWSZEGO MIESZKAŃCA) …………………………

data powstania obowiązku

□ NOWA DEKLARACJA  - ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W                             
POPRZEDNIEJ DEKLARACJI 
(W TERMINIE DO 10 DNIA MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO MIESIĄCU, W KTÓRYM NASTĄPIŁA
ZMIANA  DANYCH  BĘDĄCYCH  PODSTAWĄ  USTALENIA  WYSOKOŚCI  NALEŻNEJ  OPŁATY  ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI) …………………………

data zaistnienia zmiany

□ KOREKTA  DEKLARACJI  
(NP. W PRZYPADKU BŁĘDÓW W TEKŚCIE UPRZEDNIO ZŁOŻONEJ DEKLARACJI)    .

…………………………
okres  którego korekta

dotyczy

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ                                               
* dotyczy osób fizycznych   ** dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

SKŁADAJĄCY: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□
□
□
□
□

 WŁAŚCICIEL
 WSPÓŁWŁAŚCICIEL
 UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
 JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA I OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU
 INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ

Nazwisko i imię * / pełna nazwa**

NUMER PESEL* NUMER NIP**  INNY IDENTYFIKATOR PODATKOWY*

B.1.   ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
  KRAJ  WOJEWÓDZTWO POWIAT                GMINA                KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ ULICA  NR DOMU                NR LOKALU                POCZTA

               NUMER TELEFONU  ADRES E-MAIL

B.2.   ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby):
               KRAJ  WOJEWÓDZTWO POWIAT                GMINA                KOD POCZTOWY

   MIEJSCOWOŚĆ                 ULICA   NR DOMU                NR LOKALU POCZTA

 C.  ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż adres zamieszkania/siedziby wymieniony w punkcie B.1.)
POWIAT GMINA KOD POCZTOWY POCZTA

   MIEJSCOWOŚĆ ULICA                 NR DOMU  NR LOKALU



D. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU W NIM 
BIOODPADÓW (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi)                                                                                                                                                

□ POSIADAM KOMPOSTOWNIK PRZYDOMOWY I KOMPOSTUJĘ W NIM BIOODPADY 
STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE
E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI
1. LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 
WSKAZANĄ W CZĘŚCI C DEKLARACJI ….......................................
2. STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
OKREŚLONA W UCHWALE RADY GMINY RUSIEC 

…..................................ZŁ
3. MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI (BEZ ZWOLNIENIA Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA 
ODPADÓW)

(iloczyn liczby mieszkańców z poz. E.1
oraz stawki opłaty z poz. E.2)

…..................................ZŁ
4. WYSOKOŚĆ ZWOLNIENIA  W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCA Z UCHWAŁY RADY GMINY 
RUSIEC
Wypełniają tylko właściciele nieruchomości, jeżeli w części D deklaracji zaznaczyli, że posiadają 
kompostownik przydomowy i kompostują w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne. 

............................................ZŁ

5. MIESIĘCZNA WYSOKOSĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI PO ODLICZENIU ZWOLNIENIA
Wypełniają tylko właściciele nieruchomości, jeżeli w części D deklaracji zaznaczyli, że posiadają 
kompostownik przydomowy i kompostują w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.

(od kwoty z poz. E.3. należy odjąć 
kwotę z poz. E.4.)

…................................. ZŁ
F. ZAŁĄCZNIKI 

 ........................................................................................................................................

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(Deklarację podpisuje właściciel nieruchomości; zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością; osoby upoważnione do reprezentowania 
(należy wykazać podstawę umocowania oraz sposób reprezentacji podmiotu, w imieniu którego składana jest deklaracja)) 

Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc-rok)

............................................................................

Czytelny podpis (imię i nazwisko)

..................................................................................

H. ADNOTACJE ORGANU 

Rusiec, dn. ................................................................    Podpis:...........................................................................

Pouczenia

W  przypadku  niezapłacenia  w obowiązujących  terminach  określonych  odrębną  uchwałą  kwoty  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.).

Dodatkowe informacje

1. Zadeklarowana opłata płatna jest bez wezwania organu na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego w Ruścu o nr
63 9264 0009 0000 0097 2000 0180 lub w kasie Urzędu Gminy lub u inkasenta, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rusiec
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

2. Zgodnie  z art. 6o  ustawy z dnia  13 września  1996 r.  o utrzymaniu  czystości  i porządku w gminach  (t. j.  Dz. U.
z 2020 r. poz. 1439) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych  wątpliwościach  co  do danych  zawartych  w deklaracji,  Wójt  Gminy Rusiec  określa,  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,  w tym w przypadku  nieruchomości,  na
których  nie zamieszkują  mieszkańcy,  średnią  ilość  odpadów  komunalnych  powstających  na  nieruchomościach
o podobnym  charakterze.  Opłata  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w wysokości  określonej  w decyzji
obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia
wysokości tej opłaty. Po doręczeniu decyzji, złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne, jeżeli nie następuje zmiana danych
niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w tym stawki opłaty.



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 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),  publ.  Dz.U. UE L 2016.119.1 administrator jest zobligowany do wypełnienia w stosunku do osób
fizycznych i osób prawnych obowiązku informacyjnego.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, że:

1. Administratorem danych  osobowych  osób reprezentujących  Państwa Podmiot  oraz osób wskazanych
przez Państwa, jako osoby do kontaktu i reprezentacji jest Gmina Rusiec reprezentowana przez Wójta Gminy
Rusiec Damiana Szczytowskiego, dane do kontaktu: ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, tel. 43 676 6011.

2. Dane  kontaktowe  Inspektora  Ochrony  Danych:  Rafał  Andrzejewski:  e-mail
- iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, tel. 504976690.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres  niezbędny do realizacji  n/w celów,  z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia), w szczególności w celu: ustalenia wysokości opłaty
za  gospodarowanie  odpadami,  wydania  decyzji  w przedmiocie  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami,
windykacji niezapłaconej w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami, zwrotu opłaty za gospodarowanie
odpadami  komunalnymi,  zgodnie  z ustawami:  o utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminach  (Dz. U.
2020 poz. 1439), Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2020 poz. 1325, z późn. zm.) i o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. 2020 poz. 1427, z późn. zm.).

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do
uzyskania kopii danych,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,

c) prawo  do  usunięcia  danych  –  przysługuje  w ramach  przesłanek  i na  warunkach  określonych
w art. 17 RODO,

d) prawo  ograniczenia  przetwarzania  –  przysługuje  w ramach  przesłanek  i na  warunkach  określonych
w art. 18 RODO,

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych
w art. 20 RODO,

f) prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  –  przysługuje  w ramach  przesłanek  i na  warunkach
określonych w art. 21 RODO,

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).

7. Podanie danych, które zawiera deklaracja  jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest
zobowiązana  do  ich  podania.  Niepodanie  danych  może  skutkować  wydaniem przez  Wójta  Gminy  Rusiec
decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. 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.

mailto:iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl

