DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:

Miejsce składania
deklaracji:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.).
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy. Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomości.

(Potwierdzenie wpływu)

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami.
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. Pod pojęciem mieszkańca rozumie się osobę mającą na terenie Gminy Ryglice miejsce zamieszkania.
3. Pod pojęciem gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedną osobę utrzymującą się
samodzielnie.
4. 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

2. Ulica
4. Nr lokalu

3. Nr domu

5. Miejscowość

8. Nr telefonu kontaktowego*

7. Poczta

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. Nowa deklaracja 2) Data powstania zmiany: …… - …… - ……….. (dzień/miesiąc/rok)
 3. Korekta deklaracji 3) Data obowiązywania korekty: od …… - …… - ……….. (dzień/miesiąc/rok)
1) 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,
2) Zaznaczyć w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w
deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości w terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty,
3) Zaznaczyć w przypadku zmiany danych innych niż określone w pkt 1 i 2 - 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

 4. inny podmiot władający nieruchomością
nieruchomość w zarządzie
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
13. Ulica
14. Nr domu

15. Nr lokalu

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

CZĘŚĆ C. OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH
17. Oświadczam, że na terenie nieruchomości, z której będzie ponoszona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zamieszkuje ………….. osób (podać liczbę osób).
CZĘŚĆ D. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU ODPADÓW
18. Należy zaznaczyć właściwy kwadrat:

□

Oświadczam, że jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i posiadam
przydomowy kompostownik, w którym kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne.

□

Oświadczam, że nie posiadam przydomowego kompostownika i tym samym nie kompostuję bioodpadów stanowiących
odpady komunalne.

1

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

CZĘŚĆ E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODARIWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
19. Liczba osób zamieszkujących (wskazana w części C deklaracji)
20. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z pkt 5 pouczenia do deklaracji)

zł

21. Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika, o którym mowa w części D deklaracji.
/iloczyn liczby osób zamieszkujących (wskazana w części D deklaracji) i stawki miesięcznego zwolnienia od jednego mieszkańca
zamieszkującego daną nieruchomość, wskazanej w Uchwale Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty/. W przypadku, gdy zwolnienie nie przysługuje, należy
wpisać zero.

22. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po odliczeniu zwolnienia

zł

zł

CZĘŚĆ F. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

CZĘŚĆ G. 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 2019r., poz. 1438 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.

4. W myśl art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości są obowiązani do zbierania w sposób selektywny

5.
6.

powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku w
gminie. Niezastosowanie się do w/w obowiązku selektywnego oddawania odpadów komunalnych będzie skutkowało koniecznością zastosowania wobec
właściciela nieruchomości stawki opłaty podwyższonej, której wysokość nie jest niższa niż dwukrotność i nie jest wyższa niż czterokrotność wysokości stawki
podstawowej, ustalonej przez radę gminy.
Należy zastosować stawkę opłaty określoną przez Radę Miejską w Ryglicach w aktualnie obowiązującej uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Klauzula Informacyjna:
Na podstawie art.13 ust 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE. L.2016.
119.1 dalej jako RODO) z dnia 04.05.2016 informuję, że :
1)
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Ryglice reprezentowana przez Burmistrza Ryglic, mającego siedzibę pod adresem: ul.
Rynek 9, 33-160 Ryglice, adres e-mail: gmina@ryglice.pl, tel. 14 654 10 19.
2)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@ryglice.pl.
3)
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach w celu związanym z realizacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4)
Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawione do uzyskania danych Osobowych na podstawie przepisów prawa.
5)
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przed okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6)
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7)
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZĘŚĆ H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
23. Data wypełnienia deklaracji (dzień- miesiąc- rok)
,____,____,--,____,____,--,____,____,____,____,
CZĘŚĆ I. ADNOTACJE URZĘDU

* pola, których wypełnienie nie jest wymagane

24. Czytelny podpis

