Załącznik do Uchwały Nr IV/28/19
Rady Gminy Ryjewo z dnia 27.02.2019 r.

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 (Dz. U. z 2018r. poz.1454)
Właściciel* / współwłaściciel* nieruchomości zamieszkałej położonej
na terenie Gminy Ryjewo (*niepotrzebne skreślić)
Pierwsza deklaracja:
do 14 dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca.
Nowa deklaracja.
do 14 dnia od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty.
Urząd Gminy Ryjewo, ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo, Sekretariat - I piętro,
pokój nr 11,

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY RYJEWO
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
B.1. okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy
kwadrat)
Złożenie deklaracji po raz pierwszy (data powstania obowiązku: ............................)
dzień-miesiąc-rok

Korekta deklaracji
Przyczyna korekty:………………………………………………………..
Zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmiany: ............................)
dzień-miesiąc-rok

Przyczyna zmiany danych **:
zmiana liczby mieszkańców - ………………………………………….
zbycie nieruchomości
inne...........................................................................................................
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel
użytkownik wieczysty
współwłaściciel (należy podać wielkość udziału w lokalu mieszkalnym ………….%)
jednostka organizacyjna / osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
Inny podmiot władający nieruchomością
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. Rodzaj składającego deklarację
osoba prawna
osoba fizyczna
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej
D.2. Imię i nazwisko

D.3.

AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA *

PESEL

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu

Adres e-mail

D.4 Imię i nazwisko WSPÓŁMAŁŻONKA
PESEL

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu

Adres e-mail

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE
KOMUNALNE (wypełniać jeśli inny niż w pozycji D.3.)
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Poczta

ODPADY

F. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3.* / E* niniejszej deklaracji
zamieszkuje (*niepotrzebne skreślić):
……………………………………..
(należy podać liczbę mieszkańców)

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (należy
wybrać odpowiedni dla właściciela nieruchomości sposób gospodarowania odpadami 1a, 1b lub
2a,2b):
1a. Jeśli nieruchomość zamieszkuje do 4 osób włącznie:
Deklaruję gospodarowanie odpadami w sposób selektywny (segreguję) w związku z tym, opłata
miesięczna wynosi: …………………. x ……..,…. zł. = ……………….. zł.
Ilość osób

wpisz stawkę

iloczyn

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

1b. Jeśli nieruchomość zamieszkuje 5 osób lub więcej:
Deklaruję gospodarowanie odpadami w sposób selektywny (segreguję) w związku z tym, opłata
miesięczna wynosi:

…….……………….. zł.
Wpisz stawkę z uchwały

(słownie:……………………………………………..………………………………..złotych).
2a. Jeśli nieruchomość zamieszkuje do 4 osób włącznie:
Deklaruję gospodarowanie odpadami w sposób nieselektywny (nie segreguję) w związku z tym,
opłata miesięczna wynosi:

…………………. x ..…...,….. zł. = ……….………. zł.
Ilość osób

wpisz stawkę

iloczyn

(słownie:……………………………………………..………………………………. złotych).
2b. Jeśli nieruchomość zamieszkuje 5 osób lub więcej:
Deklaruję gospodarowanie odpadami w sposób nieselektywny (nie segreguję) w związku z tym,
opłata miesięczna wynosi:

……....…….………. zł.
Wpisz stawkę z uchwały

(słownie: …………………………………………..……………………………….. złotych).
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/WSPÓŁMAŁŻONKA
H.1. PODPIS SKŁADAJĄCEGO/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
(niepotrzebne skreślić).
Imię
Nazwisko
Data wypełnienia deklaracji

Podpis (pieczęć) składającego / osoby
reprezentującej składającego1 (niepotrzebne
skreślić)

H.2. PODPIS WSPÓŁMAŁŻONKA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię
Nazwisko
Data wypełnienia deklaracji

Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej
składającego¹ (niepotrzebne skreślić)

Należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaconej opłaty skarbowej.

1

I . ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w
niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawa
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016r. poz. 599).
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej ( jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r,. poz. 613, z
późn. zm.), osoba składająca deklarację ma prawo do złożenia korekty deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem
przyczyny korekty.
Zgodnie z art. 147 Ordynacji podatkowej, w razie wyjazdu za granicę na okres co najmniej 2 miesięcy, strona zobowiązana
jest do ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji
elektronicznej .
Ustanowienie pełnomocnika do spraw doręczeń zgłaszane jest organowi właściwemu w sprawie.
W razie niedopełnienia obowiązków przewidzianych w rzeczowym artykule pismo uważa się za doręczone pod
dotychczasowym adresem bądź pod adresem ostatniego czasowego pobytu.
Objaśnienia:



właściciel nieruchomości - to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli
nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki
właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. Nr 80, poz. 1892 z późn. zmianami), lub
właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązek za kolejny miesiąc do czasu korekty deklaracji lub zmiany opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi należy złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Ryjewo w terminie 14 dnia od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę wskazaną w części G, należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ryjewo w terminie do 20-tego każdego
miesiąca, za dany miesiąc w którym była świadczona usługa .
W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa, w drodze wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
W przypadku gdy w danym miesiącu na danej 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 miesiącu zamieszkania -począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła
zmiana.
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

Pola deklaracji części od A do H.2 wypełnia składający deklarację. Wypełnienie następuje komputerowo
lub ręcznie; dużymi drukowanymi literami; niebieskim kolorem.
* niepotrzebne skreślić
** informacja nieobowiązkowa

