
1. Przykładowy wzór obliczenia opłaty w przypadku kompostowania 

odpadów na swojej nieruchomości.  (z ulgą) 
 

F. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 

F.1. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, na 

której powstają odpady komunalne: 1 

F.2. Stawka opłaty [zł/osobę] 33,00 zł 

F.3. Wysokość miesięcznej opłaty (liczbę osób wskazaną 

w poz. F.1 należy pomnożyć przez stawkę opłaty z poz. F.2) 1 osoba x 33,00zł = 33,00 zł 

F.4. Wysokość przysługującego zwolnienia z tytułu 

kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym.           

(kwotę z poz. F.3 należy pomnożyć przez wysokość 

zwolnienia określonego w odrębnej uchwale Rady Gminy 

Rybno w sprawie wyboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej stawki.) 

33,00 zł x 9,09% =2,99 zł 

 lub  

1 osoba x 3,00zł (kwota 

zwolnienia) = 3,00 zł 

F.5. Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu 

przysługującego zwolnienia (od kwoty z poz. F.3 należy 

odjąć kwotę z poz. F.4) 33,00 zł - 3,00=30,00 zł 
 

 

2. Przykładowy wzór obliczenia opłaty w przypadku niekompostowania 

odpadów. (bez ulgi) 

F. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 

F.1. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, na 

której powstają odpady komunalne: 1 

F.2. Stawka opłaty [zł/osobę] 33,00 zł 

F.3. Wysokość miesięcznej opłaty (liczbę osób wskazaną 

w poz. F.1 należy pomnożyć przez stawkę opłaty z poz. F.2) 1 osoba x 33,00 zł = 33,00 zł 

F.4. Wysokość przysługującego zwolnienia z tytułu 

kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym.  (kwotę z 

poz. F.3 należy pomnożyć przez wysokość zwolnienia 

określonego w odrębnej uchwale Rady Gminy Rybno w 

sprawie wyboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia takiej stawki.) Nie dotyczy 

F.5. Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu 

przysługującego zwolnienia (od kwoty z poz. F.3 należy 

odjąć kwotę z poz. F.4) Nie dotyczy  



 

Jak dostarczyć wypełnioną deklarację do Urzędu? 
 

1. Przy głównym wejściu znajduje się ustawiona urna, do której można wrzucać 

deklaracje.  

Prosimy o to, żeby deklaracja powinna być wypełniona drukowanymi literami podpisana       

z podanymi danymi teleadresowymi. 

2. W celu ułatwienia kontaktu możemy również wysłać drogą elektroniczną np. w formie 

skanu, wypełnioną deklarację na adres e-mail  sekretariat@gminarybno.com  lub  

platformę ePUAP. 

 

 

W jakim terminie składamy deklaracje? 

 

Przypominamy, że deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca  

lub 

w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 

danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

 

UWAGA dla osób oddających bioodpady. 

 

Worki brązowe na bioodpady dostępne są w Urzędzie Gminy Rybno. 

mailto:sekretariat@gminarybno.com

