
UCHWAŁA NR XXVI/160/2021 
RADY GMINY RYBCZEWICE 

z dnia 13 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust.2  pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz.888 z późn. zm.) Rada Gminy Rybczewice,  uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale nr IX/58/2019 Rady Gminy Rybczewice z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej  
(DZ. Urz. Woj. Lub.  z 2019 r. poz. 6480)wprowadza się następujące zmiany: 

1. Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybczewice. 

§ 3. Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Rybczewice 

 
 

Piotr Zając 
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO BĄDŹ RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
 

Podstawa 

prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021  

poz. 888 z późn.zm.) -  zwana dalej u.c.i p.g. 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, przez których 

rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomością 

Termin składania: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych. 

Miejsce 

składania: 

Urząd Gminy w Rybczewicach, Rybczewice Drugie 119, 21 – 065 Rybczewice 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI : WÓJT  GMINY  RYBCZEWICE 

B.  PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA  DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 właściciel                         współwłaściciel              najemca / dzierżawca             posiadacz 

 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 inny podmiot władający nieruchomością ....................................................................................................................... 

C. OKOLICZNOŚĆ  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI ( zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać miesiąc i rok, od którego obowiązuje 

deklaracja) 

1.    pierwsza deklaracja                                               2.   nowa deklaracja   
obowiązuje od  (m-c - rok) :  _____  - _________               obowiązuje od (m-c  - rok) :   _____ - __________  

3.   korekta deklaracji                                                   4.   wygaśnięcie obowiązku 

obowiązuje od (m-c  - rok) :  _____  -  _________               obowiązuje od (m-c  - rok) :  _____  -  _________               

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 osoba fizyczna                     osoba prawna                     jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

Nazwisko i imię/ Nazwa 

składającego deklarację 

 

PESEL/NIP REGON 

Imię Matki Imię Ojca 

Adres zamieszkania / Siedziba składającego deklarację 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

Telefon kontaktowy Adres e-mail 

E. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 zamieszkała                    niezamieszkała                  mieszana (w części zamieszkała i w części niezamieszkała) 
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F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

F.1. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E zamieszkuje …............. mieszkańców  

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla nieruchomości 

 

….............. x ………. zł = …................. zł 
                                                                                              ilość osób                      należna opłata   

 

                      Opłata  kwartalna    …………………………  x 3 miesiące  =  ……………..  zł            

                                                                                        opłata miesięczna                                należna opłata 

 F.2. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części E odpady komunalne będą gromadzone  

w pojemnikach wskazanych poniżej. 

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla nieruchomości 

               120L      

240L       

 1100L 

2500L    

  

           ………...............  x ………… zł   = …......................... zł 

           ….......................  x ………… zł   = ……..................... zł 

           ….......................  x ………… zł= …......................... zł 

           ….......................  x ………… zł = …......................... zł 
            ilość pojemników                           opłata za pojemnik 
          
   Razem za pojemniki …................. zł/miesiąc 

   Kwartalna  kwota opłaty wynosi:  ………...………. x 3miesiące  =  ……..……………… zł    

                                                         opłata miesięczna                              należna opłata  

F.3. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH (W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI   

NIEZAMIESZKAŁYCH) 

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla nieruchomości 

 

…........................  +  ………..............    =  …...................... zł 
                                            opłata z części F.1                opłata z części F.2                 należna opłata 

  

 

 

G. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 

jednorodzinnym posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady 

stanowiące odpady komunalne: 

(zaznaczyć „X” w odpowiedniej kratce) 

 
 

TAK 

 
NIE 

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

…..................................................                                                   …...........................................    
                                miejscowość i data                                                                                         czytelny podpis/podpisy 
 

I.  ADNOTACJE  ORGANU 

 

 

 

Pouczenie: 
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W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej 

wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427, ze zm.). 

Objaśnienia do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1. Miejsce złożenia deklaracji - deklarację należy składać w Urzędzie Gminy Rybczewice w pok. nr 6 lub w sekretariacie. Deklarację 

należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami. 

2. Termin złożenia deklaracji - właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie   

odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Rybczewice w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

3. Przez pojęcie „właściciel nieruchomości” należy rozumieć także: współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostkę 

organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością. 

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty należnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Urzędu Gminy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 

miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.); 

5. Wypełnianie pół w części C deklaracji – przyczyny złożenia deklaracji: 

1. Należy zaznaczyć pierwsza deklaracja, gdy podmiot/osoba składa deklarację po raz pierwszy. 

2. Należy zaznaczyć nowa deklaracja w przypadku, gdy zmianie ulegają dane mające wpływ na wysokość opłaty 

3. Należy zaznaczyć korekta deklaracji w przypadku, gdy zmianie ulegają dane nie mające wpływu na wysokość opłaty. 

4. Należy zaznaczyć wygaśnięcie obowiązku w przypadku, gdy dana nieruchomość przestaje być zamieszkała/ 

niezamieszkała. 

6. W części B zaznaczając „inny podmiot” należy podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, 

najem, posiadanie bez tytułu prawnego). 
7. W części D należy podać: 

* PESEL- w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących   

działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; 

* NIP, REGON- w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu na podstawie ustawy  

z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2019 r. poz. 63, ze zm.); 

8.  W części F pkt 1 w oświadczeniu dotyczącym liczby osób zamieszkujących dana nieruchomość należy podać liczbę osób 

faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, a nie liczbę osób zameldowanych. Wysokość opłaty, którą należy wyliczyć stanowi: 

liczba osób zamieszkałych x (razy) stawka opłaty ustalonej przez Radę Gminy (14zł). 

9. W przypadku nieruchomości, która w części jest zamieszkała, a w części niezamieszkała tj. wykorzystywana na inne cele np. 

działalność gospodarczą - należy wypełnić zarówno część F pkt 1 jak i pkt 2. 

10. Minimalna wielkość pojemników, w których ma być wyposażona nieruchomość, została określona w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy.  
11. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli.  

12. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel  nieruchomości nie  

wypełnia  obowiązku  zbierania  odpadów komunalnych w sposób  selektywny w wysokości 28,00 zł miesięcznie od jednego 

mieszkańca. 

13. Ustala się podwyższoną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

a) o pojemności 120 l - w wysokości 11,80 zł   

b) o pojemności 240 l - w wysokości 23,60 zł  

c) o pojemności 1100 l - w wysokości 108,00 zł  

d) o pojemności 2500 l – w wysokości 246,00 zł 

14. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje  poprzez wypełnienie formularza stanowiącego 

załącznik do uchwały i dołączenie formularza on–line na stronie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 

http://www.epuap.gov.pl 

15. Naliczoną opłatę z części F pkt 1, pkt 2 lub pkt 3 należy wpłacać z góry bez wezwania w odstępach kwartalnych: 

   -  do 15 stycznia za I kwartał,  

   -  do 15 kwietnia za II kwartał,  

   -  do 15 lipca za III kwartał,  

   -  do 15 października za IV kwartał.  

16. Opłatę należy uiścić w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Gminy Rybczewice przewidziany wyłącznie dla opłat  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi – SBP/O Rybczewice nr 29 8689 0007 1000 0124 2000 0210.  
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