UCHWAŁA NR XV/112/16
RADY GMINY RYPIN
z dnia 21 lipca 2016 r.
w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.
446), art. 6n ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z
2016 r., poz. 250) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się elektroniczny wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
§ 2. 1. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej:
2. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych PDF, XML.
3. Deklaracje są przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej
dalej „ePUAP” za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu
szyfrującego dla sieci WWW (SSL).
4. Deklaracje są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.).
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Rypin Nr XXV/173/13 z dnia 17 września 2013 roku w sprawie
określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Wiesława Sokołowska
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DEKLARACJA
O WYSOKO CI OPŁATY ZA żOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

art. 6m ustawy z dnia 3 wrze nia 1996r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250), Uchwała Nr
…. 2016 r. Rady żminy Rypin z dnia …………….2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysoko ci opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi obowi zuj cej na terenie gminy Rypin.

Składaj cyŚ

Żormularz przeznaczony dla wła cicieli, współwła cicieli, u ytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób
posiadaj cych nieruchomo ci w zarz dzie lub u ytkowaniu, a tak e innych podmiotów władaj cych nieruchomo ci poło on na
terenie gminy Rypin.

Miejsce składania:

Urz d żminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
Wójt żminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczno ci powoduj ce obowi zek zło enia deklaracji - zaznaczyć poprzez postawienie znaku”X”
PIERWSZA DEKLARACJA

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI

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

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

WŁA CICIEL

2)

U YTKOWNIK WIECZYSTY

JEDNOSTKA ORżANIZACYJNA POSIADAJ CA NIERUCHOMO Ć W ZARZ DZIE LUB U YTKOWANIU
INNY PODMIOT WŁADAJ CY NIERUCHOMO CI
D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku ”X”
OSOBA FIZYCZNA

JEDNOSTKA ORżANIZACYJNA NIE POSIADAJ CA
OSOBOWO CI PRAWNEJ

OSOBA PRAWNA

IMI I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA *Ś

1)
IDENTYFIKATOR PODATKOWY : PESEL

NIP

E. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY *

WojewództwoŚ

Kraj:
POLSKA
Gmina:

Powiat:
RYPIŃSKI

KUJAWSKO-POMORSKIE
Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Telefon: 3)

RYPIN
Miejscowo ćŚ

87-500

RYPIN

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

Nazwa miejscowo ciŚ

Nr budynku:

Nr ewid. działkiŚ

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

- zaznaczyć poprzez postawienie znaku ”X”

b d gromadzić odpady w sposób selektywny,
b d kompostować odpady biodegradowalne.
nie b d gromadzić odpadów w sposób selektywny,
Na terenie nieruchomo ci wskazanej w cz

ci E zamieszkuje
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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 2016 r., poz. 599 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,
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Uzasadnienie
W związku z wprowadzoną nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 zachowują
moc na okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Mając powyższe na względzie zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rypin.

Przewodniczący Rady
Wiesława Sokołowska
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