Najważniejsze informacje dotyczące wypełnienia deklaracji o
wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych na terenie Miasta Rypina
Termin i miejsce składania deklaracji:
Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim z chwilą zamieszkania na terenie
nieruchomości lub z chwilą wytworzenia odpadów na terenie nieruchomości.
Osoby, które nie spełnią obowiązku złożenia deklaracji w terminie muszą liczyć się z
nałożeniem na nie opłaty w formie decyzji administracyjnej. Decyzja będzie wydawana na
podstawie posiadanych przez Urząd danych i będzie wydawana na opłatę wyższą.

Termin dokonywania opłat:
Opłaty należy uiszczać do 10 dnia bieżącego miesiąca w kasie Urzędu bądź na
konto nr 27 2030 0045 1110 0000 0263 7340
Należy zachować kserokopię deklaracji, bądź zapisać kwotę należności, gdyż właściciel
nieruchomości będzie uiszczał należność bez wcześniejszego wezwania czy rachunku.

Jakie nieruchomości wskazuje się w deklaracji?
Każdą nieruchomość na jakiej powstają odpady komunalne. Deklarację należy złożyć
osobno dla każdego miejsca w którym powstają odpady komunalne np. właściciel posiada
2 budynki jednorodzinne w różnych częściach miasta oraz 1 sklep, zatem wypełnia on 3
egzemplarze deklaracji, które przedkłada do Urzędu.
W przypadku nieruchomości mieszanej (jednej nieruchomości w części zamieszkałej i
niezamieszkałej) wypełnia się jedną deklarację w której wylicza się stawkę osobno dla
każdej części nieruchomości
i sumuje.

Kto wypełnia i podpisuje deklarację?
Deklarację składa osoba władająca nieruchomością. Tymi osobami mogą być:
a) właściciel lub współwłaściciel nieruchomości,
b) użytkownik wieczysty,
c) osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
d) jednostki organizacyjne posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, obowiązki właściciela
nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną np. wspólnota
mieszkaniowa z powołanym zarządem – składa jedną deklarację w której wykazuje
wszystkich mieszkańców, za wspólnotę bez wybranego zarządu deklarację składa zarządca
części wspólnych.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami:
a) Nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców (budownictwo jedno- i wielorodzinne).
Opłata wnoszona jest od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości.

-

Przy selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów – 10 zł od osoby za pierwsze 4 osoby oraz
6 zł
za każdą kolejną osobę.
Przykład wyliczenia opłaty:
6 osób zamieszkujących nieruchomość = (4 x 10 zł) + (2 x 6 zł) = 40 + 12 = 52 zł
Jeżeli w budynku są wydzielone lokale mieszkaniowe wyliczanie osób objętych stawką
ulgową dokonuje się indywidualnie dla każdego lokalu mieszkaniowego
Przykład:
Na nieruchomości jest budynek w którym wydzielono 3 lokale mieszkalne. W 2 lokalach
zamieszkuje po 4 osoby a w jednym 6 osób.
Opłata będzie wynosiła (12 osób x 10 zł) + (2 osoby x 6 zł) = 120 zł + 12 zł = 132 zł
miesięcznie.

-

Przy nieselektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów – 17 zł od osoby.
W przypadku nieselektywnego zbierania odpadów nie można stosować ulg opisanych
powyżej.

b) Nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców (obiekty użyteczności publicznej, zakłady
pracy, sklepy, bary itp.).
Na nieruchomościach niezamieszkałych przez mieszkańców opłatę oblicza się dla ilości
niezbędnych pojemników na odpady zmieszane. W deklaracji należy wskazać ilość i
pojemność pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz
wskazać czy odpady będą gromadzone w sposób selektywny.
-

Przy selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów:
1) pojemnik o poj. 60 l
- w wysokości 20 zł
2) pojemnik o poj. 110/120 l
- w wysokości 40 zł
3) pojemnik o poj. 240 l
- w wysokości 80 zł
4) pojemnik o poj. 360 l
- w wysokości 120 zł
5) pojemnik o poj. 600 l
- w wysokości 200 zł
6) pojemnik o poj. 1100 l
- w wysokości 315 zł

-

Przy nieselektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów:
1) pojemnik o poj. 60 l
- w wysokości 40 zł
2) pojemnik o poj. 110/120 l
- w wysokości 80 zł
3) pojemnik o poj. 240 l
- w wysokości 160 zł
4) pojemnik o poj. 360 l
- w wysokości 240 zł
5) pojemnik o poj. 600 l
- w wysokości 400 zł
6) pojemnik o poj. 1100 l
- w wysokości 630 zł

Co w przypadku zaistnienia zmian w liczbie osób zamieszkujących?
W takim przypadku należy dokonać korekty złożonej deklaracji poprzez wypełnienie nowej
deklaracji i przedłożenie jej w Urzędzie. Zmiany danych zawartych w deklaracji należy
dokonać każdorazowo w ciągu 14 dni od chwili zaistnienia zmiany.

Co w przypadku problemów lub wątpliwości przy wypełnianiu deklaracji?
Prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Rypinie:
tel. 54 280 96 47 pokój nr 200.
Poprawne wypełnienie deklaracji jest bardzo ważne, gdyż to na jej podstawie będą dokonywane
opłaty za gospodarowanie odpadami.

