DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250), Uchwała Nr
XV/112/16 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie gminy Rypin.

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób
posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością położoną na
terenie gminy Rypin.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć poprzez postawienie znaku”X”
PIERWSZA DEKLARACJA

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI

W przypadku zmiany danych podać datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku ”X”
WŁAŚCICIEL

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

2)

UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU
INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ
D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku ”X”
OSOBA FIZYCZNA

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

OSOBA PRAWNA

IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA *:

1)
IDENTYFIKATOR PODATKOWY : PESEL

NIP

E. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY *

Województwo:

Kraj:
POLSKA
Gmina:

Powiat:
RYPIŃSKI

KUJAWSKO-POMORSKIE
Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Telefon: 3)

RYPIN
Miejscowość:

87-500

RYPIN

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY RYPIN, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Nazwa miejscowości:

Nr budynku:

Nr ewid. działki:

…………………………………………………
G. OŚWIADCZAM, ŻE:

- zaznaczyć poprzez postawienie znaku ”X”

będę gromadzić odpady w sposób selektywny,
będę kompostować odpady biodegradowalne.
nie będę gromadzić odpadów w sposób selektywny,
Na terenie nieruchomości wskazanej w części E zamieszkuje

osób/a/y,

(należy podać liczbę mieszkańców )

OPŁATA MIESIĘCZNA za odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób określony w części G niniejszej deklaracji stanowi iloczyn liczby
osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej przez Radę Gminy Rypin na podstawie przepisów art. 6k ustawy z dnia 3
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250).
LICZBA OSÓB

słownie:

STAWKA

KWOTA

……………………………………………………………………………………………..

H. INFORMACJA O SPOSOBIE GOSPODAROWANIE NIECZYSTOŚCIAMI PŁYNNYMI POCHODZENIA BYTOWEGO
- zaznaczyć poprzez postawienie znaku ”X”

posiadam przydomową oczyszczalnię ścieków

posiadam podłączenie do sieci kanalizacyjnej

posiadam zbiornik bezodpływowy ścieków

inny sposób pozbywania się ścieków …………………………….

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ*
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla celów związanych z ustalaniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

……………………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………….
(czytelny podpis)

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.)
Wyjaśnienia:
• Obowiązek złożenia deklaracji do wójta gminy Rypin o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje 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 należy
złożyć nową deklarację do wójta gminy Rypin w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
• Stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych będą podawane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej Urzędu Gminy Rypin.
Objaśnienia:
1)
identyfikatorem podatkowym jest PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL
nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,
2)

podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością ,

3)

informacja nieobowiązkowa ale ułatwia kontakt w przypadkach wymagających wyjaśnienia ,
* niepotrzebne skreślić.
Załączniki:
załącznik nr 1 – oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji wypełniane przez mieszkańców budynków wielolokalowych,

