DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).

Składający:

Właściciele nieruchomości, przez których rozumie się
także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu , a także
inne podmioty władające nieruchomością położoną
na terenie Gminy Ryglice, na których zamieszkują
mieszkańcy.

(Potwierdzenie wpływu)

Termin składania:

W terminie:
 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.

Nazwa i adres
siedziby organu, do
którego należy
złożyć deklarację:

Burmistrz Ryglic, 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 Miejskim w
Ryglicach.
CZĘŚĆ A. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Imię i nazwisko składającego deklarację

Nr PESEL

3. Nr domu

7. Poczta

2. Ulica

4. Nr lokalu

5. Miejscowość

8. Nr telefonu kontaktowego *

6. Kod pocztowy

9.

E-mail *

10. Rodzaj składanej deklaracji (znakiem X zaznacz właściwą odpowiedź):
 1. Pierwsza deklaracja

1)

Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty : …… - …… - ……….. (dzień/miesiąc/rok)

 2. Zmiana deklaracji 2) Data powstania zmiany:

…… - …… - ……….. (dzień/miesiąc/rok)

 3. Korekta deklaracji 3) Data obowiązywania korekty: od …… - …… - ……….. (dzień/miesiąc/rok)
1)
2)
3)

Zaznaczyć w przypadku składania pierwszej deklaracji, tj. w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych – art. 6m ust. 1 w/w ustawy,
Zaznaczyć w przypadku składania nowej deklaracji, tj. w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty,
Zaznaczyć w przypadku zmiany danych innych niż określone wyżej w przypisach 1 i 2 – art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) - dotyczy danych nie będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty, np. zmiana nazwiska lub nazwy właściciela, zmiany danych adresowych, w przypadku
konieczności dokonania zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia lub zawyżenia opłaty, błędów
rachunkowych i oczywistych omyłek.

11. 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 B. 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 A)
12. Miejscowość
14. Nr domu
CZĘŚĆ C.

13. Ulica
15. Nr lokalu

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

OŚWIADCZENIE

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

w

części

B

odpady

komunalne

 2. nieselektywny

18. Oświadczam, że w gospodarstwie domowym, z którego będą ponoszone opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zamieszkuje ............................... osób (podać liczbę osób).
CZĘŚĆ D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
19. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwie domowym
prowadzonym na terenie nieruchomości, o której mowa w części B deklaracji ustalona została Uchwałą Rady
Miejskiej w Ryglicach Nr / /18 z dnia 11 grudnia 2018r., odrębnie dla odpadów zebranych w sposób:
Selektywny
Nieselektywny (zmieszany)
sposób zbierania odpadów
sposób zbierania odpadów
komunalnych
komunalnych
dla gospodarstw 1 osobowych
14,00 zł
28,00 zł
dla gospodarstw 2 osobowych i 3 osobowych
32,00 zł
64,00 zł
dla gospodarstw 4 osobowych i 5 osobowych
48,00 zł
96,00 zł
dla gospodarstw 6 i więcej osobowych
58,00 zł
116,00 zł
20. Miesięczna kwota do zapłaty, zgodnie z oświadczeniem w części C oraz stawką określoną w części D
wynosi: ..................................... zł dla gospodarstwa domowego.
1
2

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.
4

CZĘŚĆ E: DANE UZUPEŁNIAJĄCE

CZĘŚĆ F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
21. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

22. Czytelny podpis

,____,____,--,____,____,-- ,____,____,____,____,

CZĘŚĆ G. ADNOTACJE URZĘDU

CZĘŚĆ H. POUCZENIE
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17
czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1314 z późn. zm.)
2. 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.
3. Po złożeniu deklaracji, składający deklarację otrzyma informację, o nadanym indywidualnym „rachunku wirtualnym”
Płatnika, na który należy uiszczać przelewem bankowym opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
* pola, których wypełnienie nie jest wymagane

KLAUZULA INFORMACYJNA
Szanowni Państwo,
informujemy, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), że
przetwarzamy Państwa dane osobowe.

1. Dane kontaktowe Administratora danych: e-mail: gmina@ryglice.pl.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: e-mail: iod@ryglice.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzamy dla celów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych:
– ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1289, z późn. zm.)
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 800 z późn. zm.)
5. Podanie danych jest wymagane przepisami prawa. Podanie części danych jest dobrowolne, w każdej chwili możecie
Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych dobrowolnych, jednak bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, które podjęto przed wycofaniem zgody.
6. Państwa dane mogą zostać przekazane do firmy świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ryglice, a także firm świadczących usługi
informatyczne.
7. Państwa dane osobowe możemy także pozyskiwać/przekazywać od/do innych administratorów, jednak wyłącznie na
podstawie przepisów prawa.
8. Państwa dane będą przechowywane przez okresy wskazane w przepisach prawa, w szczególności w instrukcji
kancelaryjnej.
9. Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania.
10. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie będą także
poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej www.ryglice.pl

Potwierdzam przyjęcie do wiadomości …..............................................
podpis

