
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, RĘCZNIE LUB KOMPUTEROWO, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI  NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

NA OBSZARZE GMINY RZEKUŃ

Podstawa prawna:               Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
                                            (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.)

Składający:                   Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostek organizacyjnych,
                                            osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością zamieszkałych
                                            na terenie Gminy Rzekuń
Termin składania:               Pierwszą deklarację właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Rzekuń w terminie do dnia    
                                            28 lutego 2013 roku. W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku uiszczania opłaty lub  
                                            zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość naliczonej opłaty.
Miejsce                               Urząd Gminy Rzekuń
składania:                            ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

 WÓJT GMINY RZEKUŃ
 UL. KOŚCIUSZKI 33
 07-411 RZEKUŃ

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwą pozycję x)

   q  deklaracja składana po raz pierwszy          q korekta deklaracji

C. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję x)

q  osoba fizyczna                    q osoba prawna                             q jednostka organizacyjna
                                                                                                                       nie posiadająca osobowości prawnej
 Rodzaj własności, posiadania  (zaznaczyć właściwą pozycję x)

q  Właściciel nieruchomości/           q Użytkownik wieczysty   q Zarządca /        q Inny podmiot władający
       Współwłaściciel nieruchomości                                                       Użytkownik           nieruchomością

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna
Nazwisko  Imię/Imiona

Data urodzenia PESEL  Telefon

Imię ojca  Imię matki

D.2. Pozostałe podmioty
Imię i nazwisko/ Pełna nazwa

NIP REGON Telefon

D.3. Adres zamieszkania/ Adres siedziby
 Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu  Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ ODBIERANE BĘDĄ ODPADY KOMUNALNE 
Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta



F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady będą 
zbierane w sposób: (należy zaznaczyć w jaki sposób będą zbierane odpady komunalne oraz podać liczbę gospodarstw domowych 
prowadzonych na terenie nieruchomości, w tym liczbę mieszkańców  zamieszkujących daną nieruchomość)

F1. qzmieszany

            a) qgospodarstwo domowe do 2 osób  (Ilość osób zamieszkałych….............)

                               w ilości: …......................... x   stawka opłaty  25,00  zł

             b) qgospodarstwo domowe powyżej 2 osób ( Ilość osób zamieszkałych….............)

                                w ilości: …............... x   stawka opłaty  35,00 zł 

F2. qselektywny

            a) qgospodarstwo domowe do 2 osób  (Ilość osób zamieszkałych….............)

                          w ilości: …......................... x   stawka opłaty  19,00 zł

            b) qgospodarstwo domowe powyżej 2 osób ( Ilość osób zamieszkałych….............)

                               w ilości: …............... x    stawka opłaty  25,00 zł 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wysokość naliczonej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od gospodarstwa domowego 
(kwota liczona jako iloczyn stawki opłaty za odbiór odpadów zbieranych w sposób 
określony  w  części  F1  lub  F2  oraz  podanej  liczby  gospodarstw  domowych  
prowadzonych na  terenie  nieruchomości  zaznaczonych w części  F1a)  lub F1b) 
bądź F2a) lub F2b)

........................................... zł

Nr konta bankowego na które należy uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

14 8922 0009 0002 4673 2000 0010

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Pouczony/a  o  odpowiedzialności  karnej  z  art.  233  §  1  Kodeksu karnego -kto,  składa zeznanie  mające  służyć jako dowód 

w postępowaniu  sądowym lub  w  innym  postępowaniu  prowadzonym  na  podstawie  ustawy,  zeznaje  nieprawdę  lub  zataja  

prawdę,  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 – oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

Imię i nazwisko właściciela nieruchomości czytelny podpis (pieczęć) osoby
(z podaniem  imienia i nazwiska) 

Czytelny podpis (pieczęć) osoby
(z podaniem  imienia i nazwiska) 

Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji o wysokości opłaty za dany kwartał i terminie 
płatności drogą elektroniczną na adres e-mail i/lub „sms”. 
(należy podać adres e-mail i/lub nr telefonu komórkowego)

Data wypełnienia deklaracji  (dzień-miesiąc-rok)

Pouczenie:

1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,  zgodnie  z przepisami  ustawy z 17 czerwca 1966 r.  o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.)
2. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych  
w deklaracji  Wójt  Gminy  Rzekuń określa,  w  drodze  decyzji  wysokość  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  lub  zaległość  z  tytułu  opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Pierwszą deklarację właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć do Urzędu Gminy Rzekuń w terminie do dnia 28 lutego 2013 roku.
4.  Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany złożyć  do Wójta  Gminy Rzekuń  nową  deklarację  o  wysokości  opłaty za   gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  
w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku naliczenia opłaty, czyli np. od dnia zamieszkania na danej nieruchomości  
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, bądź zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.  
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Objaśnienia
1. Ilekroć w deklaracji jest mowa o odpadach zbieranych w sposób zmieszany – rozumie się przez to odpady komunalne nie poddane segregacji.
2. Zbieranie odpadów w sposób selektywny – oznacza odpady komunalne poddane segregacji. Segregacja polega na zbieraniu osobno każdej frakcji: papier, metal,  
tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne i frakcji odpadów, których nie da się wysegregować tj. odpady zmieszane.
3. Pola zawarte w deklaracji wypełnia właściciel nieruchomości ręcznie lub komputerowo, dużymi, drukowanymi literami czarnym lub niebieskim kolorem.


