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Poz. 9166
UCHWAŁA NR III/16/2018
RADY GMINY RYTRO
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytro.
Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) - Rada Gminy Rytro uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytro w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Deklaracją o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu
Gminy Rytro, 33-343 RYTRO 265.
§ 2. Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi składa się
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych lub zaistnienia zmiany.
§ 3. Traci moc uchwała nr XX/131/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 5 września 2016 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rytro (Dz. Urz. Województwa
Małopolskiego z dnia 19 września 2016 r. poz. 5291) oraz uchwała nr XXXIV/218/2017 z dnia 26 października
2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/131/2016 z dnia 05 września 2016 r. dot. ustalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Rytro. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 7 listopada 2017 r.
poz. 7004).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do opłat od 1 lutego 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy Rytro
Tomasz Kulig
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Załącznik do Uchwały nr III/16/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 28 grudnia 2018 r.

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

______________________________________________________________________________________________

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

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.).
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających
nieruchomością.

Termin składania:

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie 14 dni od
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych lub zaistnienia zmiany.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Rytro, 33-343 RYTRO 265.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ PIERWSZA DEKLARACJA – data zamieszkania ………………………………………..........................................
(dzień – miesiąc – rok)

□ NOWA DEKLARACJA - ZMIANA DANYCH – data zmiany ……………………………………… ……………………….
(dzień – miesiąc – rok)

□ KOREKTA DEKLARACJI – data zmiany ………………………………………………………………….........................
(dzień – miesiąc – rok)

Uzasadnienie złożenia nowej deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Zamieszkanie nowonarodzonego dziecka:

□

Przyjazd, zamieszkanie mieszkańca z innej gminy:

Wyjazd mieszkańca zagranice:

□

□
Przyjazd mieszkańca z zagranicy: □
Wyjazd mieszkańca do innej gminy:

Inne /podać jakie/:

□

□
Zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości: □
Zmiana miejsca zamieszkania na terenie gminy:

□

……………………………………………………………………......................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami
fizycznymi
Rodzaj składającego

□

osoba fizyczna

Składający:

□ właściciel, współwłaściciel
□ użytkownik, najemca, posiadacz, zarządca
□ inny podmiot władający nieruchomością
Nazwisko i imię (imiona)* / pełna nazwa**

PESEL

Imię matki

Imię ojca
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B. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Miejscowość

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu/e-mail (nie wymagane)

Nr lokalu

D. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW ( odpowiednie zaznaczyć znakiem X, należy wybrać jedną możliwość)

□
□

odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło,
opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane ) stawka miesięcznej opłaty wynosi: 13, - zł miesięcznie od osoby.
odpady komunalne nie zbierane i odbierane w sposób selektywny ( odpady komunalne nie segregowane) stawka miesięcznej opłaty wynosi: 30, - zł miesięcznie od osoby.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji :
1. Jest zameldowanych - ……….………….osób
2. Zamieszkuje stale - ..……………….…... osób
3. Przebywa czasowo - …………………….osób, przez okres:…………….. miesięcy roku.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla osób stale zamieszkałych:
….………………….……….
(liczba mieszkańców)

X

………………………………
(stawka opłaty miesięcznej)

=

………………………….………...… zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wyliczenie opłaty od osób przebywających czasowo: (jeśli dotyczy)
..................
(liczba osób)

X

….................................
(stawka opłaty miesięcznej)

X

................................... =

..................................... zł

(liczba miesięcy w roku)

(stawka opłaty w roku)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..………………………....zł
(słownie): ……….……………………………………………………………………………………………..………...
E. OŚWIADCZENIE / WYJAŚNIENIA
*składającego deklarację, w przypadku różnicy pomiędzy ilością osób zameldowanych a zamieszkałych, przyczyn zmiany danych itp.

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
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Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i aktualne na dzień składania deklaracji.
…………………………………………
(miejscowość i data złożenia deklaracji)

…………………………………………..
(podpis)

Pouczenie:
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.).
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Rytro deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych, lub zaistnienia zmiany.
3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej
nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Rytro 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) Przy deklaracji zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny Gmina ma prawo sprawdzenia i kontroli – (wyrywkowo) przestrzegania zasad
segregacji, a w przypadku stwierdzenia jej braku, zastosowania ceny jak dla odpadów zbieranych nieselektywnie.
Zastosowanie takiego rozwiązania nastąpi również po stwierdzeniu braku segregacji przez firmę odbierającą odpady.
5) Osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie nieruchomości zamieszkałej musza zawrzeć dodatkową odrębną umowę na wywóz odpadów
komunalnych powstających w wyniku prowadzenia tej działalności z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytro.

