
UCHWAŁA 
RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM 

z dnia 25 października 2021 r. 

 NR XXVII/229/2021 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą  środków komunikacji 
elektronicznej 

Na podstawie 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 (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) art. 6m ust. 1, 1a, 

1b, 2 i 3 oraz  6n  ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach  (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm) 

Rada Gminy Radomyśl nad Sanem uchwala, co następuje: 
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVI/213/2021  Rady Gminy Radomyśl nad Sanem                 

z dnia 22 września 2021 roku  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą  środków komunikacji elektronicznej 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) część F otrzymuje brzmienie: 

„F. Miesięczna suma opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.”; 

2) po części F dodaje się część G, w brzmieniu: 

„G. Oświadczenie i podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego 

deklarację.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomyśl nad Sanem. 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

   

Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Radomyśl 

nad Sanem 
 
 

Stanisław Rybak 
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXVII/229/2021 
Rady Gminy Radomyśl nad Sanem 

z dnia 25 października 2021 roku  

 
DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach   (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm) 

Składający: Właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zamieszkałej i niezamieszkałej na terenie 

Gminy Radomyśl nad Sanem. Przez właścicieli rozumnie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Organ właściwy: Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem 

Miejsce składania: Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem 

 

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej  nieruchomości odpadów 

komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła  zmiana danych będących podstawą 

ustalenia wysokości  należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

  

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

                                 1. pierwsza deklaracja                                               2. korekta deklaracji (data zaistnienia zmiany) 

 

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

                                    dzień - miesiąc - rok                                                                    dzień - miesiąc – rok 

 

Powód zaistnienia zmiany: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 B. 1.  DANE IDENTYFIKACYJE 

    

Rodzaj podmiotu składającego deklarację  (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

 

     1. osoba fizyczna        2. osoba prawna        3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej        4. inny 

 

  

 

 

 Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

     1. właściciel           2. współwłaściciel       3. użytkownik wieczysty        4. dzierżawca         5. najemca         6. zarządca                                                            

    7. inna osoba władająca nieruchomością    

 

  Imię i nazwisko /  Nazwa pełna   

 

  Numer PESEL / NIP Nr Telefonu 

  

 B. 2. ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBA SKŁĄDAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

   Kraj 

 

 Województwo 

 

 Powiat 

   Gmina 

 

 Ulica  Numer domu / Numer lokalu 

   Miejscowość 

 

 Kod pocztowy  Poczta 
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B. 3. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (należy podać adres nieruchomości w przypadku, gdy 

jest inny niż adres składającego deklarację) 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Numer domu / Numer lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

 

 C. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY 

KOMUNALNE (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
    
       posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 
 
     nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne  
 

 D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

D. 1. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY 

 

 

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość  

 

 

 

 

……………………………………. 

(należy podać liczbę mieszkańców w tym:) 

 

 

 

      nieruchomość 

zamieszkała do pięciu 

mieszkańców włącznie 

Liczba mieszkańców 

 

 

 

 

 

……………… 

 

Wysokość miesięcznej 

stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  w 

zł/mieszkańca 

 

 

…………………………. 

Miesięczna wysokość stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zł 

 

 

 

………………………. 

 

 

      każda kolejna osoba 

zamieszkała na 

nieruchomości powyżej 

piątej osoby 

Liczba mieszkańców 

 

 

 

 

 

……………… 

 

Wysokość miesięcznej 

stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  w 

zł/mieszkańca 

 

 

…………………………. 

 

Miesięczna wysokość stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zł 

 

 

 

……………………….. 

 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi.......................... zł  

 

D. 2 WYLICZENIE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W PRZYPADKU POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIA BIODPADÓW 

STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE 
 

 

Miesięczna wysokość zwolnienia  w przypadku 

kompostowania bioodpadów  w kompostowniku 

przydomowym w zł na jednego mieszkańca 

 

 

……………………………. 

Miesięczna wysokość zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(należy pomnożyć liczbę mieszkańców zamieszkujących  nieruchomość przez 

miesięczną wysokość zwolnienia na jednego mieszkańca) 

 

 

……………………………. 

MIESIĘCZNA OPŁATA ZA GOPSODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁYCH WYNOSI 

……………………….zł  
(różnica pomiędzy wysokością miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                         

a miesięczną wysokością zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ) 
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E.  WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  DLA  NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH  

 

  E. 1. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY 
 

 

 

 

Ilość pojemników miesięcznie 

 

 

Miesięczna stawka opłaty 

 za  pojemnik w zł 

 

Miesięczna wysokość opłaty                     

w zł  

 

     Pojemnik  120 l 
   

 

    Pojemnik   240 l 
   

 

    Pojemnik 1100 l 
   

 

           Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi........................... zł. 

  

 

F.  MIESIĘCZNA SUMA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH             

I NIEZAMIESZKAŁYCH  

 

F.1. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY 

 

 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJACEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

Wysokość miesięcznej  opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości zamieszkałych 

 

Wysokość miesięcznej  opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości 

niezamieszkałych 

 

Miesięczna suma opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych 

(kwota z pozycji D i E) 

 

……………………………. 

           

 

………………………….. 

 

……………………….. 

 

Oświadczam, że znane mi są przepisy prawne dotyczące prawdziwości danych zawartych w składanej deklaracji. 

 

 

 

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

              (miejscowość i data)                                                                 (czytelny podpis składającego deklarację) 

 
H. ADNOTACJE ORGANU  

 Uwagi organu  

Data i podpis przyjmującego deklarację  

 
POUCZENIE: 
 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 
r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm). 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację do Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

3. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,  z późn. zm.) informuję, że: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem reprezentowany przez Wójta Gminy Radomyśl 

nad Sanem  z siedzibą ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem, 
2) w sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez e-mail: 

iodo@radomysl.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających  z przepisów ustawy z dnia 13 

września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia  o 
ochronie danych osobowych - RODO, 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym, zgodnie z w/w przepisami takimi jak: komornikom 
sądowym, organom administracji publicznej, państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom w 
zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych, 

5) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres obowiązywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną, 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), 

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
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