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

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(OGRODY DZIAŁKOWE, DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE)

Podstawa prawna:

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

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością, na której znajdują
się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Miejsce składania deklaracji:
Urząd Miasta Rybnika, 44-200 Rybnik, ul. Rzeczna 8 lub ul. Bolesława Chrobrego 2.
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Prezydent Miasta Rybnika.

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

□

pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku)

………………………………….………
(dzień – miesiąc – rok)

□

zmiana danych zawartych w deklaracji od

□

korekta deklaracji

………………………………….………
(dzień – miesiąc – rok)

………………………………….………
(dzień – miesiąc – rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy osób fizycznych

**dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Składający:

□

osoba fizyczna

□

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

Numer PESEL*

Identyfikator REGON**

Numer NIP**

Symbol PKD**

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon

ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny niż 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

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

RYBNIK
Dzielnica

Nr lokalu

Obręb/arkusz/numer działki
Lokalizacja miejsca odbioru odpadów (gdy jest inna, niż adres nieruchomości, na której powstają odpady)

D. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Wyliczenie wysokości rocznej opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Liczba domków letniskowych,
lub innych nieruchomości
wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Ryczałtowa stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

a

b

Iloczyn liczby domków letniskowych,
lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe i ryczałtowej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
c=axb

Wysokość rocznej opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
…….………………………………………………………………………………..……………..…………..……...
(słownie złotych)

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………
(miejscowość i data)

……………..………………
(czytelny podpis)

F. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
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 2016 r. poz. 559 ze zm.).

Objaśnienia:
1.

Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

2.

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 Prezydentowi Miasta Rybnika nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3.

Deklarację, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach składa właściciel nieruchomości,
przez którego rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

4.

Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie
władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 ustawy, mogą w drodze umowy zawartej
w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z tej ustawy.

5.

Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym jest numer PESEL lub NIP.

6.

Kwotę opłaty należy wpłacać w terminach określonych odrębną uchwałą.

7.

Roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała.

8.

Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji
w szczególności są:
pełnomocnictwo - w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,
kopia umowy, o której mowa w art. 2 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.




