Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/39/2015
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

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

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U.
z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości,
a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób
posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów
władających nieruchomością.

Termin składania:

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub w razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty –
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W przypadku zmiany stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklarację składa właściciel nieruchomości,
wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty.

Miejsce składania:

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby Wójta

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
deklaracja – powstanie obowiązku od …..................

nowa deklaracja – zmiana danych od …..............

korekta deklaracji (wraz z korektą należy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
właściciel, użytkownik lub posiadacz

współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Nazwisko i imię/imiona

Numer PESEL

Data urodzenia

Imię ojca

Imię matki

ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj

Województwo

Gmina

Powiat

Miejscowość

Nr lokalu

Kod pocztowy

Nr telefonu

Ulica

Nr domu

Poczta
Adres e-mail

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość
Nr domu

Ulica
Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

F. OŚWIADCZENIE O DOKONYWANIU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
Oświadczam, że odpady zbierane z nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zbierane
będą w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):
selektywny

nieselektywny

G. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT
Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej, wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje
….......................... osób (podać liczbę mieszkańców)

H. KWOTA OPŁATY
1) Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie

…..................................... zł …............................... gr

odpadami komunalnymi
(oblicza i wpisuje właściciel nieruchomości) - zgodnie

(słownie

z treścią obowiązującej Uchwały Rady Gminy Rejowiec

…..........................................................................................

Fabryczny

.............................................................................................)

2) Wysokość kwartalnej opłaty za gospodarowanie

…..................................... zł …............................... gr

odpadami komunalnymi
(oblicza i wpisuje właściciel nieruchomości)- zgodnie z

(słownie

treścią obowiązującej Uchwały Rady Gminy Rejowiec

…..........................................................................................

Fabryczny

.............................................................................................)

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Data wypełnienia deklaracji

Czytelny podpis

J. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1) 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 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.).

