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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/285/13 
Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 27 czerwca 2013 roku 
 

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

 
DEKLARACJA 

 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA TERENIE GMINY RYCHWAŁ (DOTYCZY WYŁĄCZNIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH) 

 
 

 

Podstawa prawna: 
 
 

 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 
z 2012 roku poz. 391) 
 

Składający: 
 

Termin składania: 
 

Właścicieli nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Rychwał 
 

w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w złożonej 
deklaracji; 
 

Miejsce składania: Wypełniony formularz należy dostarczyć elektronicznie, listownie lub osobiście do Urzędu 
Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał 
 

Organ właściwy do złożenia 
deklaracji: 

Burmistrz Rychwała 

  
 
 

A. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI  
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
� złożenie deklaracji                                                                 � korekta deklaracji 
                                                                                                      (data zaistnienia zmian: ………………………) 
 

Wyjaśnienie przyczyny składania korekty deklaracji: 
 
 
 
 
 

B. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę    
TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat):  

� właściciel nieruchomości � współwłaściciel � najemca, dzierżawca 

� użytkownik wieczysty � zarządca nieruchomości wspólnej � inny 

NAZWISKO I IMIĘ / PEŁNA NAZWA W PRZYPADKU PODMIOTÓW 
 
 
 
PESEL: NR TEL: 

REGON: ADRES E-MAIL: 

C. DANE NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość: 
 

Ulica: 
 

Nr domu: 

Nr lokalu: Kod pocztowy: 
 

Poczta: 

Obręb i nr działki (w przypadku, gdy adres jest nieustalony): 
 
 
D.  ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny niż adres wskazany w części C): 
Miejscowość: 
 

Ulica: 
 

Nr domu: 

Nr lokalu: Kod pocztowy: 
 

Poczta: 
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E. OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY Z NIERUCHOMO ŚCI BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB: 
 (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

� ZMIESZANY i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą 
 

� SELEKTYWNY  i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą 
 

F. DOPŁATA DLA WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJ Ą 
MIESZKA ŃCY DO OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI : 
 

F.1. Okoliczności uprawniające do uzyskania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
� rodzina wielodzietna     
� nieruchomość zamieszkuje osoba, która ukończyła 75 rok życia 
� nieruchomość zamieszkuje osoba legitymująca się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności - znacznym lub orzeczeniem 
o przyznaniu I grupy inwalidzkiej, a w przypadku dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności 
 

F.2. Ilość osób wchodzących w skład rodziny wielodzietnej:  
 

 

       Ilość dzieci wchodzących w skład rodziny wielodzietnej: 
 

 

Ilo ść dzieci wchodzących w skład rodziny wielodzietnej, na które 
przysługuje dopłata: 

 

F.3. Ilość osób, które ukończyły 75 lat 
 

 

F.4. Ilość osób niepełnosprawnych (nie wskazane jako uprawnione do dopłaty 
w pkt F.2. i F.3.) 

 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje:  …………... osób 
                                                                                                                                                                                                            (liczba mieszkańców) 

G.1. WYLICZENIE MIESI ĘCZNEJ OPŁATY (BEZ UWZGL ĘDNIENIA DOPŁATY): 
 

….………………….……….      X      ………………………………      =      ………………………….………… zł 
             (liczba mieszkańców)                                                     (stawka opłaty)                                         (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 
 

WYLICZENIE DOPŁATY DO OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPA DAMI: 

 G.2. z tytułu rodziny wielodzietnej: 

 

….………………….……………….    X    ………………………………      =      ……………………………… zł 
(liczba dzieci, na które przysługuje dopłata)                                  (stawka dopłaty)                                             (iloczyn liczby dzieci  i stawki dopłaty) 

G.3. z tytułu zamieszkiwania na nieruchomości osoby, która ukończyła 75 lat: 
 

….………………….……………….    X    ………………………………      =      ……………………………… zł 
(liczba osób, na które przysługuje dopłata)                                  (stawka dopłaty)                                               (iloczyn liczby osób   i stawki dopłaty) 

 

G.4. z tytułu zamieszkiwania na nieruchomości osoby legitymującej  się orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności – znacznym lub orzeczeniem o przyznaniu I grupy inwalidzkiej, a w przypadku dzieci do 16 
roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności: 
 

….………………….……………….    X    ………………………………      =      ……………………………… zł 
(liczba osób, na które przysługuje dopłata)                                  (stawka dopłaty)                                               (iloczyn liczby osób i stawki dopłaty) 
 

G.5. DO ZAPŁATY ZA MIESI ĄC (kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomniejszona 

o sumę należnej dopłaty tj. G.5 = G.1. – (G.2. + G.3. +G.4.)) 

 

……..…………………..……. zł 

 

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………) 
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H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
Oświadczam, że są mi znane przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych 
z rzeczywistością. 
Miejscowość i data: 
 

Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska, pieczątka 
osoby upoważnionej): 
 
 
 
 

 

POUCZENIE 
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 229 poz. 1954 ze zm). 
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właściciel jest zobowiązany złożyć 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. 

3) Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
4) Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. Deklaracje, udostępnione w formacie PDF należy przesłać za pomocą skrzynki podawczej, dostępnej pod adresem 
rychwal.eboi.pl Deklaracje należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP. 

5) W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach określonych w pkt 2 i 3 albo 
uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w złożonej deklaracji właściwy organ określa w drodze decyzji wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 

6) Właściciel nieruchomości nabywając prawo do otrzymania dopłaty składa deklarację lub korektę deklaracji, w której uwzględnia należną 
wysokość dopłaty. 

7) W przypadku wygaśnięcia któregokolwiek z warunków niezbędnych do otrzymania dopłaty, właściciel nieruchomości zobowiązany jest 
w terminie 14 dni, ale nie później niż do końca miesiąca, w którym nastąpiła zmiana, złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami, w której nie będzie uwzględniana dopłata. 

8) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania co dwa miesiące w terminach do  
15-go lutego, 15-go kwietnia, 15-czerwca, 15-go sierpnia, 15-go października i 15-go grudnia każdego roku. Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi uiszczana jest na rachunek bankowy Gminy Rychwał: Bank Spółdzielczy Konin O/Rychwał Nr 04 8530 0000 
0800 0130 2000 0002, do czasu wdrożenia usługi polegającej na otwarciu i podaniu do wiadomości każdemu płatnikowi jego 
indywidualnego numeru rachunku bankowego na który ma kierować wpłaty. 

9) Termin uiszczenia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa z dniem 15-go sierpnia 2013 roku, za miesiąc 
lipiec i sierpień 2013r. 

10) Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. 
zm.) Urząd Gminy i Miasta w Rychwale może przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub 
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

OBJAŚNIENIA 
1) Miejsce zamieszkania – oznacza miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od 

czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami leczeniem 
medycznym lub pielgrzymkami religijnymi. 

2)Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i 
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

3) Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychwał wymóg selektywnego zbierania odpadów uważa się 
za spełniony, jeśli z danej nieruchomości w ciągu kalendarzowego roku odbierane jest co najmniej 360 litrów na osobę łącznie 
makulatury, tworzyw sztucznych, szkła, metali, opakowań wielomateriałowych – spełniając ten wymóg właściciel nieruchomości może 
zaznaczyć w części E sposób zbierania odpadów SELEKTYWNY.   

4) W punkcie G.1. należy wpisać stawkę opłaty określoną w uchwale Rady Miejskiej w Rychwale w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, dostępną w Biuletynie Informacji Publicznej 
(www.bip.rychwal.pl); dodatkowych informacji udziela Urząd Gminy i Miasta w Rychwale tel. 63 2481001 wew. 22 lub 40. 

5) W punkcie G.2., G.3., G.4. należy wpisać wysokość dopłaty określoną w uchwale Rady Miejskiej w Rychwale w sprawie ustanowienia 
dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Rychwał, dostępną w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.rychwal.pl); dodatkowych informacji udziela Urząd 
Gminy i Miasta w Rychwale tel. 63 2481001 wew. 22 lub 40. 

6) Dopłaty, o których mowa w pkt 5 zgodnie z przywołaną uchwałą przysługują: 
a) na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie, uwzględnione w złożonej deklaracji, w wieku do lat 18, a w przypadku dzieci 
kontynuujących naukę przez okres jej trwania, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 26 roku życia;   
b) na każdą uwzględnioną w złożonej deklaracji osobę, która ukończyła 75 lat; 
c) na każdą uwzględnioną w złożonej deklaracji osobę, legitymującą się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności - znacznym lub 
orzeczeniem o przyznaniu I grupy inwalidzkiej, a w przypadku dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

 

 


