Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/220/2016
Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 12 grudnia 2016 r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

______________________________________________________________________________________________________

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKAUJĄ
MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Podstawa prawna:

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z zm.).

Składający:

Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także
innych podmiotów władających nieruchomością.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Ryńsk z siedzibą w Wąbrzeźnie, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno.

Organ właściwy
do przyjęcia deklaracji:

Wójt Gminy Ryńsk z siedzibą w Wąbrzeźnie, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno.

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

□

pierwsza deklaracja

□

zmiana danych zawartych w deklaracji

deklaracja obowiązuje od: (dd-mm-rr)
...........-.........-................. r.

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj składającego: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

□

osoba fizyczna

□

osoba prawna

jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej

Składający deklarację: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

właściciel

□

□

jednostka organizacyjna lub osoba prawna posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

□

inny podmiot władający nieruchomością m.in. dzierżawa, wynajem, użyczenie, administracja

współwłaściciel

□

użytkownik wieczysty

Nazwisko i imię / pełna nazwa

Numer PESEL

Identyfikator REGON

C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Numer ewidencyjny nieruchomości

(Nr

działki)
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E. OKREŚLENIE SPOSOBU ZBIERANIA ODPADÓW

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady będą zbierane
w następujący sposób: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny (papier, metal, tworzywo sztuczne,
szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, pozostałe odpady
zmieszane),
□ odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (odpady komunalne nie
poddane segregacji),
2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji bioodpady (odpady
zielone z ogrodu bez ziemi, skoszoną trawę, liście, gałęzie, kwiaty, chwasty, odpady kuchenne) będą: (zaznaczyć
właściwy kwadrat)
□ kompostowane na specjalnie przygotowanych kompostownikach,
□ odbierane przez przedsiębiorstwo w specjalnych pojemnikach przeznaczonych na bioodpady.
F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY

L.p
.

1

Sposób wykorzystania
nieruchomości

2

1.

SZKOŁA,
PRZEDSZKOLE

2.

INTERNAT

3.

DOM OPIEKI

4.

HOTEL, PENSJONAT

5.

ZAKŁAD
RZEMIEŚLNICZY

6.

ZAKŁAD USŁUGOWY

7.

ZAKŁAD
PRODUKCYJNY

8.

LOKAL
GASTRONOMICZNY

9.

PUNKT
GASTRONOMICZNY

Ilość m2
powierzchni,
osób, miejsc
konsumpcyjnych,
miejsc pochówku,
działek1)
3

Minimalna
miesięczna
ilość
odpadów

Minimalna ilość
litrów
przypadająca na
nieruchomość
(kol. 3 x kol. 4)

4

5

Liczba pojemników

120 l

240 l
6

1100 l

Koszt
jednego
pojemn
ika2)
7

Miesięczny
koszt
odbioru
odpadów
(kol. 6 x
kol. 7)
8

4 l na osobę

20 l na
osobę

10 l na
osobę

30 l na
miejsce
konsumpcyjne
120 l na
każde 100m2
pow.
użytkowej

10.

LOKAL HANDLOWY

11.

DZIAŁKA
REKREACYJNOWYPOCZYNKOWA

12.

OGRÓDEK
DZIAŁKOWY

30 l na jedną
działkę

13.

CMENTARZ

4 l na 1
miejsce
pochówku

240 l na 1
działkę
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INNE

...

14.
…………………………

1) zastosować wg rodzaju nieruchomości
2) koszt pojemnika z uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
gospodarstwa domowego, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi………………..….……..….zł
(słownie …………………………………………………………………………………………………..……….….....)

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………
(miejscowość i data)

…………………..………………..
(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU

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 (Dz.U. z 2016 r., poz. 599 z późn.zm.).
2)

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Ryńsk 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.

3)

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 właściciel nieruchomości
jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Ryńsk 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.

Objaśnienia:
1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub REGON.
Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.
2) Deklaracja dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa,
rzemieślnicza, a także każda nieruchomość, na której powstają odpady np. ogródki działkowe, działki rekreacyjne, cmentarze itp.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej wielkości odbieranych w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Wąbrzeźno.
4) Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że podmiot wynajmujący lub dzierżawiący lokal/pomieszczenia na nieruchomości
zamieszkałej powinien złożyć indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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