
 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

w gminie Rabka-Zdrój dla nieruchomości lub części nieruchomości zamieszkałych 
 

Podstawa prawna:  ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)  
Składający: właściciel nieruchomości zamieszkałej znajdującej się 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, 34-700RABKA-ZDRÓJ  

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

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

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
2. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

□ właściciel □ współwłaściciel □ najemca, dzierżawca □ inny 
 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I ADRES  
ZAMIESZKANIA /SIEDZIBY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

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: 
 

 

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

18. Kraj: 19. Województwo: 20. Powiat: 

21. Ulica: 22. Nr domu: 23. Nr lokalu: 

24. Kod pocztowy: 25. Miejscowość: 26. Poczta: 

 

       F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 
27. Oświadczam, że nieruchomość (części nieruchomości),dla której składam deklarację, zamieszkuje 

…….. osób (podać liczbę mieszkańców). 
 

J. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
28. Data 

 

29. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska) 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

Klauzula informacyjna 
o przetwarzaniu danych osobowych członków Spółdzielni oraz właścicieli lokali  
w zasobach Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej  

w Rabce Zdroju 
 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) Zarząd Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Lokatorsko-Własnościowej w Rabce Zdroju informuje, iż: 

1. administratorem danych osobowych jest Rabczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Lokatorsko-Własnościowa w Rabce Zdroju, ul. Słoneczna 10, tel. 18 26-76-681, 

email: sekretariat@rsmrabka.pl; 

2. dane osobowe przetwarzane są  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – ustawowe i 

statutowe zarządzanie nieruchomością; 

3. dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą 

podstawę prawną i interes prawny; 

4. dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE; 

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania tytułu prawnego do 

lokalu w Spółdzielni oraz okres wymagany dla przechowywania dokumentów zgodny 

z obowiązującą ustawą o rachunkowości; 

6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych; 

7. każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8. posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; 

9. osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją 

niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań 

ustawowych i statutowych. 

 
 


