UCHWAŁA NR 774/XLVI/2021
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 638/XXXVIII/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 888 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.),
na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej oraz Komisję
Finansów i Rozwoju,
Rada Miasta Rybnika
uchwala:
§ 1. W uchwale nr 638/XXXVIII/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r., poz. 4016), wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały;
2) § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w formacie danych XML, dostępny jest po opublikowaniu wzoru w Centralnym
Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych prowadzonym zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U.
z 2021 poz. 2070 ze zm.).”;
3) uchyla się załącznik nr 2;
4) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
(ePUAP) dostępnej pod adresem: https://www.epuap.gov.pl;”.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Wojciech Kiljańczyk
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Załącznik do uchwały Nr 774/XLVI/2021
Rady Miasta Rybnika
z dnia 16 grudnia 2021 r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Deklaracja
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm).

Składający:

właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4
z zastrzeżeniem art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 888 ze zm.)

Miejsce składania
deklaracji:

Urząd Miasta Rybnika, 44-200 Rybnik, ul. Rzeczna 8 lub
ul. Bolesława Chrobrego 2.

Organ właściwy do
złożenia deklaracji:
Prezydent Miasta Rybnika.
A. Obowiązek złożenia deklaracji
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku)
………………………..
(dzień – miesiąc – rok)
 nowa deklaracja (w przypadku zmiany danych
zawartych w deklaracji będących podstawą ustalenia
wysokości opłaty)
…………………………
(dzień – miesiąc – rok)
 korekta deklaracji
…………………………
(dzień – miesiąc – rok)
B. Dane składającego deklarację (wypełnić właściwe)
Właściciel nieruchomości
Składający:
 osoba fizyczna  osoba prawna  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej

Nazwisko i imię/pełna nazwa
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Numer PESEL

Identyfikator REGON

Numer NIP

(Rejestr Gospodarki Narodowej)

(Numer Identyfikacji
Podatkowej)

Adres zamieszkania/Adres siedziby
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon

Nr lokalu

Adres e-mail

Adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Właściciel nieruchomości (wypełnić, jeśli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności)
Składający:
 osoba fizyczna

 osoba prawna  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej

Nazwisko i imię/pełna nazwa

Numer PESEL

Identyfikator REGON

Numer NIP

Adres zamieszkania/Adres siedziby
Kraj
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Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon

Nr lokalu

Adres e-mail

Adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
Gmina

Dzielnica
Rybnik

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Lokalizacja miejsca odbioru odpadów (jeżeli jest inna, niż adres nieruchomości, na której
powstają odpady):

Wypełnić w przypadku:
1) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – punkt 1
2) nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym – punkt 2
3) nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne – punkt 3
4) nieruchomości na której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości nie
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – punkt 1 lub 2 oraz punkt 3
1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym
1) Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji
zamieszkuje:

………..…………..…
(liczba mieszkańców)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
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……………………….. X …………………….. = ……………………………………………..…….zł
(liczba mieszkańców)

(stawka opłaty)

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

2) Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji
znajduje się przydomowy kompostownik i kompostowane są w nim bioodpady stanowiące
odpady komunalne:
 Tak

 Nie

3) Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniająca wysokość
zwolnienia z obliczonej opłaty, o której mowa w art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, uchwalonej odrębną uchwałą Rady Miasta Rybnika:
………………………………. − …………………………………….. = …………………………. zł
(wysokość miesięcznej opłaty)

(wysokość zwolnienia)

(należna opłata)

2. Dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji
zamieszkuje:

…………………..
(liczba mieszkańców)

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
………………………... X ………………...
(liczba mieszkańców)

(stawka opłaty)

= …………………………………………………….zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji
odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach/workach:
Rodzaj

Ilość

Częstotliwość

Stawka

Wysokość

pojemnika/worka

pojemników/worków

odbiorów

opłaty

opłaty

[zł]

[zł]

4

5 = 2x3x4

na nieruchomości
Niesegregowane
(zmieszane)

1

2

3

pojemnik 120 l

odpady
komunalne

pojemnik 240 l
pojemnik 1100 l
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kontener 5m3
kontener 7m3
kontener 10m3
worek 120 l
pojemnik 120 l
Segregowane

pojemnik 240 l

odpady

pojemnik 1100 l

komunalne:

kontener 5m3

papier

kontener 7m3
kontener 10m3
dzwon 1,5m3
worek 120 l

Segregowane
odpady
komunalne:
metal, tworzywa
sztuczne, odpady
opakowaniowe
wielomateriałowe

pojemnik 120 l
pojemnik 240 l
pojemnik 1100 l
kontener 5m3
kontener 7m3
kontener 10m3
dzwon 1,5m3
worek 120 l
pojemnik 120 l
pojemnik 240 l

Segregowane
odpady
komunalne: szkło

pojemnik 1100 l
kontener 5m3
kontener 7m3
kontener 10m3
dzwon 1,5m3
pojemnik 120 l

Bioodpady
pojemnik 240 l
Razem: (suma pozycji z kolumny 5)
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Oświadczam, że wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie nieruchomości wskazanej w części C wynosi (wypełnić właściwe):
A. zabudowanej

budynkiem

mieszkalnym

jednorodzinnym

(kwota

z

punktu

1):

………………………………………………………………………………………………......…zł
(słownie)………………………………………………………………………………………….. zł
B. zabudowanej budynkiem wielolokalowym (kwota z punktu 2): ……………………………. zł
(słownie) ……………………………………………………………………………….……….. zł
C. niezamieszkałej,

na której powstają

odpady komunalne (kwota

z punktu

3):

……………………………………………………………………………………………..……… zł
(słownie)…………………………………………………………………………………………. .zł
D. nieruchomości na której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (suma kwot z punktu 1 lub 2
oraz 3):………………………………………………………………………………………….…zł
(słownie) ……………………………………………………………………………………..……zł
D. Załączniki (należy wymienić rodzaj załącznika)

E. Podpis/Podpisy składającego deklarację /składających deklarację

..………………….
(miejscowość i data)

…………………………
(czytelny podpis/podpisy)

F. Adnotacje organu
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Pouczenie:
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty należnej opłaty z tytułu
gospodarowania

odpadami

komunalnymi

wynikającej

z

deklaracji

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 ze zm.).
Objaśnienia:
1) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Prezydentowi Miasta Rybnika
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
2) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie

odpadami

odpadów komunalnych

komunalnymi

powstających

lub

na

określonej

danej

w

deklaracji

nieruchomości

ilości

właściciel

nieruchomości jest obowiązany złożyć Prezydentowi Miasta Rybnika nową deklarację
w terminie do 10 dnia

miesiąca,

po

miesiącu,

w

którym

nastąpiła

zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana,
3) deklarację, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach składa właściciel nieruchomości, przez którego rozumie się także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością,
4) jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów
spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie
władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 4
ustawy, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot
obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z tej ustawy,
5) jeżeli

nieruchomość

jest

zabudowana

budynkiem

wielolokalowym,

w

którym

ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej
oraz

właściciela

lokalu

obciążają

wspólnotę

mieszkaniową

albo

spółdzielnię

mieszkaniową,
6) miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna
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uchwała Rady Miasta Rybnika,
7) wysokość zwolnienia określa odrębna uchwała Rady Miasta Rybnika,
8) zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy prawo budowlane, przez budynek mieszkalny
jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie
nie więcej niż dwóch lokali mieszkaniowych albo jednego lokalu mieszkaniowego i lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej
budynku.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami 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):
1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą
przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować
się pisemnie z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem
email: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia
odpowiedzi.
3) Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu: realizacji zadań związanych
z utrzymaniem czystości i porządku w gminach oraz spraw związanych z opłatą
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia 2016/679 - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze - Ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie
Administratora (np.: podmiotom świadczącym usługi z zakresu gospodarowania
odpadami

komunalnymi

na

terenie

gminy,

podmiotom

serwisującym

systemy

IT i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz upoważnionym
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do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
5) Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji
międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
6) Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,
dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu
celu dla którego dane zostały zebrane, mogą być przechowywane jedynie w celach
archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
7) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania
ich sprostowania (poprawiania).
8) W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych można
wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9) Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu.
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
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