DEKLARACJA Nr …………….……
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ROK ,___,___,___,___,
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

Składający:

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryglice, na których zamieszkują
mieszkańcy.

Termin składania:

W terminie:
• do dnia 31 stycznia 2014 r.,
• w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
• w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności
zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości lub przystąpienia bądź
odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

Miejsce składania:

Urząd Miejski w Ryglicach, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice.

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI
1. DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM
KOLOREM.
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Ryglic deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Ryglic nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
4. Pod pojęciem mieszkańca rozumie się osobę mającą na terenie Gminy Ryglice miejsce zamieszkania.
5. Pod pojęciem gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedną osobę utrzymującą
się samodzielnie.
6. Dane zawarte w deklaracji będą weryfikowane na podstawie danych dostępnych w Urzędzie Gminy.

CZĘŚĆ A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ RYGLIC,

UL. RYNEK 9,

33-160 RYGLICE

CZĘŚĆ B. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Imię i nazwisko składającego deklarację

2. Nr PESEL

4. Nr domu

3. Ulica

5. Nr lokalu

8. Poczta

6. Miejscowość

7. Kod pocztowy

9. Nr telefonu kontaktowego *

10. E-mail *

11. Rodzaj składanej deklaracji (znakiem X zaznacz właściwą odpowiedź):


1. Pierwsza deklaracja



2. Korekta deklaracji

data zaistnienia zmian ,___,___,--,___,___,-- ,___,___,___,___,

12. Sposób władania nieruchomością (znakiem X zaznacz właściwą odpowiedź):



1. własność, użytkowanie wieczyste, posiadanie
2. współwłasność, współposiadanie



3. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie



4. inny podmiot władający nieruchomością

CZĘŚĆ C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ I Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY
KOMUNALNE 1 ( j e ż e l i j e s t i n n y n i ż w c z ę ś c i B)
13. Miejscowość

15. Nr domu

CZĘŚĆ D.

14. Ulica

16. Nr lokalu

17. Nr domu nieruchomości sąsiadującej (w przypadku braku nr
domu)

OŚWIADCZENIE

18. Oświadczam, że
powstałe na terenie nieruchomości wskazanej
będą zbierane w sposób (znakiem X zaznacz właściwą odpowiedź)2:

w

części

C.

odpady

komunalne

 1. selektywny w podziale na papier, tekturę i tekstylia (worek niebieski o pojemności 120 l) - odbiór 1 raz w m-cu,
szkło bezbarwne i kolorowe (worek biały o pojemności 80 l) - odbiór 1 raz w m-cu, tworzywa sztuczne, metale (worek żółty
o pojemności 120 l) - odbiór 1 raz w m-cu, odpady pozostałe po segregacji, w tym kuchenne ulegające biodegradacji,
pieluchy jednorazowe, zimny popiół (pojemnik czarny o pojemności 120 l) - odbiór 1 raz w m-cu
 2. nieselektywny (jako odpady zmieszane) – pojemnik czarny o pojemności 120 l - odbiór 1 raz w m-cu
z gospodarstw 1, 2 i 3 osobowych, 2 razy w m-cu z gospodarstw domowych 4 i więcej osobowych
19. Oświadczam, że posiadam na terenie nieruchomości, o której mowa w części C. deklaracji kompostownik (znakiem X
zaznacz właściwą odpowiedź):
 1. TAK

 2. NIE

20. Oświadczam, że w gospodarstwie domowym, z którego będą ponoszone opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zamieszkuje ............................... osób (podać liczbę osób).

CZĘŚĆ E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
21. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwie domowym prowadzonym na
terenie nieruchomości, o której mowa w części C. deklaracji ustalona została Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach
Nr XLI/292/13 z dnia 4 listopada 2013 r., zmienioną Uchwałą Nr XLIII/306/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. odrębnie dla
odpadów zebranych w sposób:
Selektywny
sposób zbierania odpadów
komunalnych

Nieselektywny (zmieszany)
sposób zbierania odpadów
komunalnych

dla gospodarstw 1 osobowych

10,00 zł

20,00 zł

dla gospodarstw 2 osobowych i 3 osobowych

22,00 zł

40,00 zł

dla gospodarstw 4 osobowych i 5 osobowych

32,00 zł

60,00 zł

dla gospodarstw 6 i więcej osobowych

37,00 zł

70,00 zł

22. Miesięczna kwota do zapłaty, zgodnie z oświadczeniem w części D pkt 18 i pkt 20 oraz stawką określoną w części
E pkt 21
wynosi: ..................................... zł dla gospodarstwa domowego.
4

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał kontroli. W przypadku stwierdzenia niewywiązania się z
obowiązku selektywnego zbierania odpadów Burmistrz Ryglic naliczy w drodze decyzji opłatę za odbieranie odpadów
zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
1
2

CZĘŚĆ F. INFORMACJE
23. Nieruchomość, o której mowa w części C. deklaracji jest wyposażona w (znakiem X zaznacz właściwą odpowiedź):


1. sieć kanalizacyjną



2. zbiornik bezodpływowy



3. przydomową oczyszczalnię ścieków



4. inny skuteczny sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi, tj.: ................................................................

......................................................................................................................................................................................


5. nie posiadam żadnego z wymienionych systemów gospodarowania nieczystościami ciekłymi

CZĘŚĆ G. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

CZĘŚĆ H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Niniejszą deklarację składam pouczony/a o odpowiedzialności karnej skarbowej z art. 56 § 1 ustawy z dnia 10 września
1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.) – podatnik, który składając
organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę
lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek
na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom
łącznie.
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.
24. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

,____,____,--,____,____,-- ,____,____,____,____,
CZĘŚĆ I. ADNOTACJE URZĘDU

25. Czytelny podpis

CZĘŚĆ J. POUCZENIE
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17
czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.).
2. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w
niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art.
3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z
późn. zm.).
3. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 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 uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
4. Obliczoną na podstawie niniejszej deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać
miesięcznie, z dołu bez wezwania, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty
dotyczy.
5. Po złożeniu deklaracji, składający deklarację otrzyma informację, o nadanym indywidualnym „rachunku wirtualnym”
Płatnika, na który należy uiszczać przelewem bankowym opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Deklarację powyższą można przesłać drogą elektroniczną. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej są następujące:
1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w formie
danych doc, pdf lub odt;
2) deklaracja, o której mowa w pkt 1 ma być zgodna z opublikowaną na stronie internetowej: www.ryglice.pl;
3) deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o
podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
e-PUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

* pola, których wypełnienie nie jest wymagane

