
 
 

UCHWAŁA NR XXII/124/20 
RADY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY 

z dnia 2 czerwca 2020 r. 

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 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) – Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1.  Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

2. Deklaracje składa się do Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny w siedzibie Urzędu Miasta Rejowiec 
Fabryczny przy ul. Lubelskiej 16 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

3. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni 
od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

4. W przypadku zmiany danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji lub wydanej decyzji 
określającej wysokość opłaty, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1) dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania, doręczania dokumentów elektronicznych 
oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180); 

2) układ informacji i powiązań pomiędzy nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny z obowiązującym 
wzorem deklaracji stanowiącym załącznik  do  niniejszej uchwały; 

3) deklaracje przesyła się za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej; 

4) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162, ze zm.) 
lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 
z późn. zm.). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 czerwca 2020 r.

Poz. 3167



§ 3. Traci moc uchwała nr VII/53/19 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 25 czerwca 2019 r. 
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 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 4596). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2020 r. 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Robert Szwed 
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Załącznik  
do uchwały nr XXII/124/20 
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny  
z dnia 2 czerwca 2020 r. 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

DEKLARACJA  
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Podstawa prawna:               
 
Składający:  
 
 
 
 
 
Termin składania: 
 
 
 
Miejsce składania 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
 
Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami 
nieruchomości, a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.  
Jeśli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki 
właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. 

 
Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca, a w razie wystąpienia 
zmian wpływających na wysokość opłaty – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana.  
 
Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny. 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ pierwsza deklaracja - powstanie obowiązku od …………………………………. 
                                                                                                               (dzień – miesiąc – rok) 

□ deklaracja zmieniająca -  zmiana danych od ………………………………………... 
                                                                                                               (dzień – miesiąc – rok) 

□ korekta deklaracji  

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
*  dotyczy wyłącznie podmiotu będącego osobą fizyczną 
**dotyczy wyłącznie podmiotu niebędącego osobą fizyczną 

Składający:                                □ osoba fizyczna                       □ osoba prawna                       

                                                  □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

1. Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 
 

2. Numer PESEL* 
 

3. Numer NIP ** 

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 

1. Kraj 2. Województwo 3. Powiat 

4. Miejscowość 
 

5. Ulica 6. Nr domu 7. Nr lokalu 

8. Kod pocztowy 
 

9. Nr telefonu 10. Adres e-mail 
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C. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

1. Miejscowość 
 

2. Ulica 3. Nr domu 4. Nr lokalu 

D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

D.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej, wskazanej w części C niniejszej deklaracji, 
zamieszkuje: 
 

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

D.2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji znajduje się 
przydomowy kompostownik i bioodpady będą/są kompostowane: 

1. TAK □                                            2. NIE □ 

D.3. Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi  
przy liczbie mieszkańców*: 
 

1) wyliczenie opłaty: 
 
 

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

 

2) wyliczenie kwoty zwolnienia z części opłaty tytułu kompostowania bioodpadów: 
 
 

.….………………….………...  X              ………. zł                 = …………………………...………………. zł 
              (liczba mieszkańców)                           (kwota zwolnienia)                 (iloczyn liczby mieszkańców i kwoty zwolnienia) 

 
 
 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …..…………………………..…. zł 
                                                                                                                                      (różnica kwot z poz. 1 i 2) 
 

(słownie:….……………………………………………………………………………………………..………..................) 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
 

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

                     (data wypełnienia)                                                                             (czytelny podpis) 

F. ADNOTACJE ORGANU 
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Pouczenie: 
 
1) W przypadku niewpłacenia w wyznaczonym terminie 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. 

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny nową deklarację w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  

4) W przypadku, gdy w danym miesiącu na nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym 
miejscu zamieszkania — począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. 

5) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w okresach miesięcznych z dołu, w terminie do ostatniego dnia 
miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. 

6) Opłatę uiszcza się bez wezwania do zapłaty, w kasie Urzędu Miasta Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16 lub przelewem na rachunek 
bankowy Miasta Rejowiec Fabryczny. 

 
 

Klauzula Informacyjna   
  
Zgodnie z 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 (Dz.U. UE L.2016.119.1), pub. Dz. Urz. UE L nr 119, s.1 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U.  
z 2018 r. poz. 1000) Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny informuje, iż:   
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny, 

reprezentowane przez Burmistrza Miasta; 
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 

email: IODO@zeto.lublin.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) w/w rozporządzenia; 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających  

z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych; 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie: 
a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia (tzw. 

podmioty przetwarzające); 
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat tj. okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 celów,  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych; 
7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, ograniczania przetwarzania oraz do przenoszenia 
swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem –prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego 
przetwarzania,  
a także prawo do przenoszenia danych; 

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów w/w 
rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych. 
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