Załącznik
do Uchwały Rady Gminy
Ryczywół
Nr XIX/150/2016
z dnia 18 sierpnia 2016r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
Składający:
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ryczywół, przez
których rozumie się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.
Miejsce składania:
 Urząd Gminy Ryczywół, ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół (osobiście w sekretariacie lub
listownie);
 w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.
Termin składania:
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie
14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji.
Organ właściwy do złożenia deklaracji:
Wójt Gminy Ryczywół

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
*PIERWSZA DEKLARACJA OD _ _ _ _ - _ _ - _ _
(data powstania obowiązku)

RRRR

MM

DD

*ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI OD _ _ _ _ - _ _ - _ _
(data zaistnienia zmian)

RRRR

MM

*KOREKTA DEKLARACJI OD _ _ _ _ - _ _ - _ _
(do deklaracji złożonej w dniu)

RRRR

MM

DD

*(zaznaczyć i wypełnić właściwe)

B. SKŁADAJACY DEKLARACJĘ
*właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz

*współwłaściciel, współposiadacz

*jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
*inny podmiot władający nieruchomością
*(zaznaczyć właściwe)

DD

C. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA PODMIOTU
…………………………………………………………………..
PESEL (osoby fizyczne) / REGON

NUMER TELEFONU

………………………………………………

………………………………………………..

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY PODMIOTU
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU/LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
GMINA

ULICA

NR DOMU

LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

NUMER TELEFONU

NR DZIAŁKI

E. OBLICZENIE WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Liczba mieszkańców zamieszkujących
nieruchomość
Oświadczam, że na terenie nieruchomości
odpady będą gromadzone i zbierane w sposób
selektywny

TAK

NIE

( proszę zaznaczyć jeden właściwy kwadrat )

..……… zł
Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca

Wysokość miesięcznej opłaty (obliczana jako iloczyn
ilości zadeklarowanych osób i stawki za gospodarowanie
odpadami komunalnymi)

…..……. zł

Jeżeli odpady będą
gromadzone i zbierane
selektywnie

Jeżeli odpady nie będą
gromadzone i zbierane
selektywnie

……………… x ……………… = …………….
liczba osób

miesięczna
stawka opłaty

miesięczna
wysokość opłaty

F. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze
zm.).
2)

Zgodnie z art. 6o Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) „W razie niezłożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody,
a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze”.

Objaśnienia
1) Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Ryczywół, w terminie
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Ryczywół w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3) Zgodnie z art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w sprawach
dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. W myśl art. 81 ustawy
Ordynacja podatkowa, podatnicy, płatnicy, inkasenci mogą skorygować uprzednio
złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej.
4) Jeśli deklarację składa osoba działająca w imieniu właściciela nieruchomości, do
deklaracji należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO zawierające upoważnienie właściciela
do działania pełnomocnika w jego imieniu, w tym do
podpisywania deklaracji.
Pełnomocnik dołącza oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis
pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17
zł. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
zwolnione jest z opłaty skarbowej.
Załącznik:
- Oświadczenie o osobach zamieszkujących daną nieruchomość;

Załącznik
do deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

OŚWIADCZENIE O OSOBACH ZAMIESZKUJĄCYCH DANĄ NIERUCHOMOŚĆ

Ja,……………………………………………....... oświadczam, że moją nieruchomość
zamieszkują:
Lp.

Nazwisko i imię

Stopień pokrewieństwa

Dane osobowe zawarte w oświadczeniu będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych
z prawidłowym naliczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

………………………………………….
(data i podpis)

