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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/172/20 

Rady Miejskiej w Rajgrodzie 

z dnia 4 grudnia 2020 r. 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 l. PESEL/REGON 

           

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) – art. 6i ust.1 pkt 3. 

 

Składający: 
Właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

Termin składania: 1. Art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Miejsce składania 

deklaracji: 
Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród 

Organ właściwy do 

przyjęcia deklaracji: 
Burmistrz Rajgrodu 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
 

2. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

B. DANE ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
 

3. Forma władania (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE 

C. l. Osoba fizyczna 

 
 

4. Nazwisko 

 
5. Pierwsze imię, drugie imię 

 

6. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 

 
7. Nr telefonu  

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

– nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe 

złożenie deklaracji 

korekta deklaracji (data zaistnienia zmian ….. - ….. - ………. ) 

 ustanie obowiązku ponoszenia opłaty (data ….. - ….. - ………. ) 

 

 

Właściciel nieruchomości 

Użytkownik wieczysty 

Współwłaściciel 

Zarządca nieruchomości wspólnej 

Najemca, dzierżawca 

Inny ……………….. 
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C. 2. Pozostałe podmioty 

 
 

8. Nazwisko/a i imię/ona wspólników/Nazwa pełna 

 

9. Nazwa skrócona 

 

10. Nr telefonu 

 

11. Nr NIP 

 

C. 3. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 
 

12. Typ nieruchomości: 

 

 

Domek letniskowy                                                                               inna nieruchomość wykorzystywana 

 na cele rekreacyjno - wypoczynkowe 

 

13. Miejscowość 

 

14. Kod pocztowy 

 

15. Poczta 

 

16. Ulica 

 

17. Nr domu 18. Nr lokalu 19. Nr ewidencyjny w rejestrze gruntów  

C. 4. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY - jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z C. 3. 

 
 

20. Kraj 

 

21. Województwo 

 

22. Powiat 

 

23. Gmina 

 

24. Kod pocztowy 25. Poczta 

26. Miejscowość 

 

27. Ulica 

 

28. Nr domu 29. Nr lokalu 

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (wysokość opłaty ryczałtowej) 

 
 

Nieruchomość, na której znajduje się domek 

letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana 

na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 

Stawka opłaty  
Wysokość rocznego 

ryczałtu 

1 2. 1 x 2. 

30. 31. 32. 

33. Uwagi organu lub podmiotu składającego deklarację 

  

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie 

danych niezgodnych z rzeczywistością. 

 
 

34. Data 35. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 
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POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.). 

OBJAŚNIENIA 

W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy     

lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, należy złożyć odrębne deklaracje dla każdej       

z tych nieruchomości. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję że:  

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Burmistrz Rajgrodu ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych poprzez adres e-mail: iod@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl, lub pisemnie na adres Administratora 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Rajgród, sprawowania nadzoru nad sposobem gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Rajgród oraz wypełnienia obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 

roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6c, 6h, 6m, 6o) oraz zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. Ordynacja podatkowa. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa lub stosownych umów. 

5. Podanie danych osobowych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach.  

6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w 

szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

7. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 

8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że 

przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami. 
 

 
 

 

 

 


