DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
− Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej zwana Ustawą,
− Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.
Właściciel nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonej na terenie Miasta Rypin. Przez właścicieli rozumie się także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, najemców nieruchomości, dzierżawców nieruchomości a także inne podmioty
władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy).
− 14 dni od chwili powstania na nieruchomości odpadów komunalnych (art. 6m ust. 1 Ustawy),
− 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
(art. 6m ust. 2 Ustawy).
Urząd Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
87-500 Rypin

Podstawa
prawna:
Składający:

Termin
składania:
Miejsce
składania:

A.

ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
UL. WARSZAWSKA 40
87-500 RYPIN

NALEŻY WYPEŁNIĆ TYLKO POLA JASNE, WIELKIMI LITERAMI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE / SZARE POLA WYPEŁNIA URZĄD
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Przyczyna złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole)
Deklaracja korygująca deklarację z
Pierwsza deklaracja
Nowa deklaracja
dnia3
Data powstania obowiązku złożenia
deklaracji1

Data powstania przyczyny złożenia
nowej deklaracji2

………………………………………………………

…………………………………………………….

………………………………………………………

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole):
właściciel

współwłaściciel

użytkownik wieczysty

jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
inny podmiot władający nieruchomością (napisać jaki) ………………………………………………………..
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwe pole):
osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka nie posiadająca osobowości prawnej

D.

DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
D.1. Dane identyfikacyjne podmiotu
4. IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA PEŁNA PRZEDSIĘBIORCY

5. PESEL / REGON
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D.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
6. Kraj
7. Województwo

8. Powiat

9. Gmina

10. Ulica

11. Nr domu

13. Miejscowość

14. Kod pocztowy

15. Poczta

16. Telefon kontaktowy (pole nieobowiązkowe)

12. Nr lokalu

17. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe)

E. DANE IDENTYFIKACYJNE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
18. Kraj
19. Województwo
20. Powiat

21. Gmina

22. Ulica

23. Nr domu

25. Miejscowość

26. Kod pocztowy

27. Poczta

24. Nr lokalu

28. Nr ewidencyjny nieruchomości (w przypadku braku nr budynku)

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji:
29. Zlokalizowanych jest
wypoczynkowe4.

domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

30. Odpady zbierane i odbierane będą w sposób selektywny:
TAK

NIE

31. WYLICZENIE NALEŻNEJ MIESIĘCZNEJ OPŁATY:

a)

…………………………………………… X …………………………………………… = ……………………………………………………………………….…………… zł
liczba domków lub innych
nieruchomości rekreacyjnowypoczynkowych

stawka opłaty

Iloczyn liczby domków lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i
stawki opłaty

32. Wysokość rocznej opłaty: ………………………………………………………… zł
wynik z lit. a)

33. Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. zł
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G. UWAGI PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
34.

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
35. Imię

37. Data wypełnienia deklaracji

I.

ADNOTACJE ORGANU

J.

POUCZENIE

36. Nazwisko

38. Podpis (pieczęć) osoby składającej deklarację / osoby
reprezentującej

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
W przypadku niezłożenia deklaracji Burmistrz Miasta Rypin określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym
średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec lub powstawały odpady
komunalne. Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rypin w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Rypin deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości należna jest za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Zgodnie z art. 6q ust. 3 Ustawy w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania
odpadów komunalnych była świadczona (dotyczy sytuacji złożenia deklaracji po ustawowym terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany).
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Miasta Rypin zawiadomi
właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki
opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i
uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu

K.

OBJAŚNIENIA

1. W przypadku złożenia pierwszej deklaracji należy podać datę powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku składania nowej deklaracji należy podać datę nastąpienia zmiany czynnika będącego podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych zamieszczonych w pierwotnej
deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych itp.
4. W części F. deklaracji należy wskazać liczbę:
•
Domków letniskowych – obiektów budowlanych nie służących do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych a do
celów związanych z wypoczynkiem;
•
Innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – np. liczba dziełek w rodzinnych ogrodach
działkowych.
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L.

Klauzula informacyjna

1.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.

2.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3.

Podmiot składający deklarację posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4.

Podanie danych osobowych wynika z art. 6m ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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