DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa
prawna:

Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.)

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na
terenie Gminy Rawa Mazowiecka
Miejsce
składania: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka; Al. Konstytucji 3-go Maja 32; 96-200Rawa Mazowiecka

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY RAWA MAZOWIECKA
Al. Konstytucji 3-go Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka

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

1)

PIERWSZA DEKLARACJA

DATA POWSTANIA OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCEJ OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA

Dzień

2)

Miesiąc

Rok

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI

DATA ZMIANY

Dzień

*

-

-

Miesiąc

Rok

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny
5. użytkownik wieczysty 6. współużytkownik wieczysty 7. posiadacz zależny (np.
dzierżawca, najemca) 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca).

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
RODZAJ SKŁADAJACEGO
(zaznaczyć właściwy kwadrat):


OSOBA FIZYCZNA


OSOBA PRAWNA


JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

NAZWA PEŁNA/ IMIĘ NAZWISKO:
IDENTYFIKATOR: REGON

lub PESEL

ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

POCZTA

KOD POCZTOWY

NR TELEFONU
(wpis dobrowolny)

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(uzupełnić gdy jest inny niż adres siedziby/adres zamieszkania)
GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW (uzupełnić w przypadku braku nr domu)

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji
jest prowadzonych :……………………………………….. (należy podać liczbę gospodarstw domowych),
w tym:
………………………….gospodarstw, w których zamieszkuje 1 osoba;
(podać liczbę gospodarstw)

………………………… gospodarstw, w których zamieszkuje 2 i więcej osób.
(podać liczbę gospodarstw)

2. Oświadczam, iż odpady komunalne powstające na nieruchomości będą zbierane (zaznaczyć właściwy
kwadrat):
Selektywnie

jako zmieszane odpady

Jeżeli deklaracja dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, bądź w części
F 1 wpisano więcej niż 1 gospodarstwo, należy zaznaczyć właściwy kwadrat lub kwadraty. Oświadczenie
o sposobie zbierania odpadów dotyczących poszczególnych nieruchomości/ gospodarstw domowych
sporządzone w formie pisemnej, należy dołączyć do niniejszej deklaracji. W celu precyzyjnego określenia
wytwórcy odpadów w oświadczeniu należy podać dokładny adres (z numerem domu i lokalu) a w przypadku
gdy pod danym adresem jest zadeklarowanych więcej niż 1 gospodarstwo domowe dane umożliwiające
identyfikację gospodarstwa domowego.

3a. Opłata od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 1 osoba (iloczyn jednej stawki
opłaty i liczby gospodarstw domowych)
Stawka1

Liczba
gospodarstw
domowych

Opłata za odpady zebrane selektywnie
(wypełniają właściciele, którzy w części F2
zaznaczyli pole „selektywnie”)

Opłata za odpady zebrane jako
zmieszane odpady

Kwota opłaty
(liczba gospodarstw
domowych
X stawka)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(wypełniają właściciele, którzy w części F2
zaznaczyli pole „jako zmieszane odpady”)

3b. Opłata od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 2 i więcej osób (iloczyn jednej
stawki opłaty i liczby gospodarstw domowych

Opłata za odpady zebrane selektywnie
(wypełniają właściciele, którzy w części F2
zaznaczyli pole „selektywnie”)

Opłata za odpady zebrane jako
zmieszane odpady

7.

8.

9.

10.

11.

12.

(wypełniają właściciele, którzy w części F2
zaznaczyli pole „jako zmieszane odpady”)

3c.Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należna za 1 miesiąc:
(stanowi kwota opłaty z części F-3a i F- 3b, suma pól 3, 6, 9, 12)

Słownie

………………………………………………………………………………………
……………………………………….. zł

1

Stawka opłaty jest zależna od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz faktu, czy
odpady będą zbierane selektywnie czy jako zmieszane. W przypadku zaznaczenia w tabeli F2 pola
„selektywnie” należy wybrać obniżoną stawkę opłaty, a przy wyborze pola „jako zmieszane odpady” należy
wpisać stawkę podstawową zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka w sprawie
określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCE
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………
( czytelny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU

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 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).
Objaśnienia
1) W przypadku gdy dana nieruchomość jest niezamieszkała w dniu wejścia w życie
uchwały, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta
Gminy Rawa Mazowiecka o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.
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 nową deklarację do Wójta Gminy Rawa
Mazowiecka
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) Dane zawarte w deklaracji, (w szczególności ilość i wielkość gospodarstw domowych)
będą weryfikowane.

