
UCHWAŁA NR XXIX/252/20 
RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 6n ust. 1 pkt. 1 ustawy z 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) Rada Miejska w Rabce-
Zdroju uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Rabka-
Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/236/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 listopada 2020 r. 
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rabki-Zdroju. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Michał Skowron 
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI w gminie Rabka - Zdrój  

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

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439)  
Składający: właściciel nieruchomości zamieszkałej znajdującej się na terenie Gminy Rabka - Zdrój, właściciel domku 

letniskowego, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywane jedynie przez część roku, położone na terenie Gminy Rabka - Zdrój 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Rabce - Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka - Zdrój   

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 
BURMISTRZ RABKI-ZDROJU, UL. PARKOWA 2, 34-700 RABKA-ZDRÓJ  

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 □  pierwsza deklaracja                  data powstania obowiązku………………………….. 
 □  zmiana danych w deklaracji      data powstania zmiany ………………………….. 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  

2. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
□ właściciel  □ współwłaściciel  □ użytkownik wieczysty  □ najemca, dzierżawca □ wspólnota mieszkaniowa  
□ spółdzielnia mieszkaniowa  □ inny 

 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I ADRES 
ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY  

3. Charakter prawny właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
□ osoba fizyczna                              □ osoba prawna                              □  inny 

4. PESEL składającego deklarację (wypełniają 
tylko osoby fizyczne): 
 
 

5. NIP składającego deklarację (wypełniają tylko osoby 
prawne): 

6. Nazwa (wypełniają tylko osoby prawne): 
 
 

7. Nazwisko osoby fizycznej / Nazwisko osoby 
reprezentującej osobę prawną:  
 
 

8. Imię osoby fizycznej / Imię osoby reprezentującej 
osobę prawną:  
 

9. Kraj: 10. Województwo: 11. Gmina: 

12. Ulica: 13. Nr domu: 14. Nr lokalu: 

15. Kod pocztowy:  16. Miejscowość: 17. Tel. kontaktowy: 

 

Załącznik do uchwały Nr XXIX/252/20

Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

z dnia 15 grudnia 2020 r.
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      E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 

18. Miejscowość: 19. Ulica: 20. Nr domu: 21. Nr lokalu: 

22. Kod pocztowy: 23. Poczta:  

      E.1. ADRES DO KORESPONDENCJI – JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES NIERUCHOMOŚCI Z D  

24. Kraj: 25. Województwo: 26. Powiat: 

27. Ulica: 28. Nr domu: 29. Nr lokalu: 

30. Kod pocztowy:  31. Miejscowość: 32. Poczta: 

 

       F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 

33. Typ nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□  budynek jednorodzinny  

□  budynek wielorodzinny …………… (podać liczbę lokali mieszkalnych). 

34. Oświadczam, że nieruchomość (części nieruchomości), dla której składam deklarację, zamieszkuje 

.........  osób (podać liczbę mieszkańców). 

35. Oświadczam, że w części nieruchomości prowadzę działalność sezonową związaną z wynajmem pokoi 

(zaznaczyć właściwy kwadrat):                                □ tak                   □  nie 

36. Oświadczam, iż bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym i zamierzam skorzystać 

ze zwolnienia (dotyczy tylko zabudowy jednorodzinnej) 

                                □ tak, odpady są kompostowane                □ tak, zamierzam skorzystać ze zwolnienia 
 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Stawka opłaty za osobę 

37 

Liczba mieszkańców wskazana w części F poz. 34 

38 

Miesięczna wysokość opłaty (iloczyn pozycji 37 i 38) – dotyczy nieruchomości 
wielorodzinnych oraz nieruchomości jednorodzinnych, na których bioodpady nie są 
kompostowane. 

39 

Wysokość zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości 
jednorodzinnych kompostujących bioodpady. 

40 

Wysokość zwolnienia dla przedmiotowej nieruchomości (iloczyn pozycji 40 i 38) 

41 

Miesięczna wysokość opłaty po zwolnieniu (różnica pozycji 39 i 41) – dotyczy 
nieruchomości jednorodzinnych, na których bioodpady są kompostowane. 

42 
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H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, W KTÓRYCH 
CZĘŚCI JEST PROWADZONA SEZONOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYNAJMEM POKOI 

Stawka opłaty za m
2
 powierzchni lokalu 

43 

Powierzchnia lokalu w m
2 

44 

Miesięczna kwota opłaty brutto stanowi iloczyn powierzchni lokalu poz. 44 i stawki 
opłaty z części H poz. 43 

45 

 

I. ŁĄCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Suma opłat części G poz. 39 lub 42 i części H poz. 45 
46 

 

J. NIERUCHOMOŚC, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ 
WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

47. Kwota wynikająca z Uchwały Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju w sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty 

 

RYCZAŁTOWA STAWKA ZA ROK                                      ………………….…..…………..zł/ rok 

 

 

K. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

48. Data 49. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)  

 

POUCZENIE 
W przypadku niewpłacenia w określonych terminach opłaty  lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do 

wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego 

organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca. 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 nową deklarację w terminie do 

10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 

miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. (art. 6m ust. 2 cytowanej ustawy). Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta 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. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2c kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt. 7, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje  

w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne - podlega karze grzywny. 
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OBJAŚNIENIA 

1. W części F pozycja 34 należy podać faktyczną ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość.  
2. W części G pozycja 37 oraz w części H pozycja 43 należy podać miesięczną stawkę opłaty za osobę i za m2 powierzchni lokalu - określoną w uchwale Rady 

Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. 

3. W części G pozycja 40 należy podać wysokość zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady 
określonego w uchwale Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawek tej opłaty. 

4. W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika, do deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie, w oryginale lub formie uwierzytelnionego 
odpisu wraz z uiszczoną opłatą skarbową (17 zł). 

5. Numer rachunku bankowego i miejsce wpłaty zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

6. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z góry  bez wezwania, do 15 dnia 
każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 

7. Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Rabka – 
Zdrój z góry, w terminie do 15 września za dany rok, w którym powstało zobowiązanie. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 18 26 80 473, 18 26 80 474, 18 26 80 472. 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 

119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Rabka-Zdrój reprezentowana przez Burmistrza Rabki-Zdroju (ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój, tel. 18 26 
92 000). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wymiaru i uregulowania zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) z uwzględnieniem ustaw:  

a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) 

b) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) 
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w 

przepisach szczególnych – ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U.  

z 2020 poz. 164 ze zm.) 
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu,  

o którym mowa w punkcie 3. 
9) Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
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