
Załącznik nr 1 do  
Uchwała Nr XIX/87/2016 

Rady Gminy Rybno  
z dnia   09.06.2016r. 

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - 

DOTYCZY TYLKO NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku                 
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 250) 
 

Termin składania 
deklaracji 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Miejsce złożenia 
deklaracji 

Urząd Gminy Rybno ul. Długa 20,96-514 Rybno  

Organ właściwy do 
złożenia deklaracji 

Wójt Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno  

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

(proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu) 
 

 Deklaracja składana po raz pierwszy w związku z powstaniem obowiązku uiszczania opłaty 

 Deklaracja składana w związku ze zmianą danych będących podstawą ustalenia jej wysokość 

 Korekta deklaracji              
                                                                                                    

 Wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty …………………………………............................ 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu) 

 Właściciel 

 Współwłaściciel 

 Użytkownik wieczysty 

 Jednostka organizacyjna / osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 Inny podmiot władający nieruchomością   
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Imię i nazwisko 
lub pełna nazwa 

 

PESEL lub NIP  
 

D. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 

Gmina  
 

Miejscowość  

Ulica                  
                        

Nr 
domu 

 Nr lokalu  

Kod pocztowy  
 

Poczta  
 

Nr telefonu 
 

 Adres e-mail  



E. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 

Gmina  
 

Miejscowość  

Ulica  Nr 
domu 

 
 

Nr lokalu  

Kod pocztowy  
 

Poczta  

F. OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ          

W PKT. E BĘDĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” 
w odpowiednim polu): 

 SELEKTYWNY        - stawka miesięcznej opłaty wynosi  ……….. od mieszkańca. 

 NIESELEKTYWNY - stawka miesięcznej opłaty wynosi  ………… od mieszkańca. 

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

Liczba osób zamieszkujących na nieruchomości 
wskazanej w części E  

 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie 
odpadami powstałymi na nieruchomości wskazanej      
w części E 

 
 
(iloczyn kwoty miesięcznej stawki właściwej 
dla metody obranej w części F oraz liczby 
mieszkańców) 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. 
 
……………………………………….                                            …………………………………………………………………. 
             (miejscowość i data)                                                                                                                                    (czytelny podpis ) 

 

I. Pouczenie: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 3a ustawy       
z dnia 17 czerwca 1996 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j: Dz. U.  z 2016 roku poz. 559). 

Objaśnienia: 

1. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Rybno deklarację o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć  nową deklarację do Wójta Gminy Rybno w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 

zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 

miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

3. Wypełniając deklarację należy przyjąć metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawkę tej opłaty wynikające z aktualnej na dzień powstania obowiązku uiszczenia 

opłaty uchwały Rady Gminy Rybno  określającej metodę ustalenia oraz wysokość stawek tej opłaty. 

4. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i wykazana w części G. 

deklaracji płatna jest bez wezwania, w trybie i terminie określonym w Uchwale Rady Gminy Rybno                

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rybno. 

5. W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część 

miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 

uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy 

od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. 


