Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
/
Rady Gminy Rąbino
z dnia

/2016

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

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz .250 )
prawna:
Składający Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie GMINY RĄBINO
Miejsce
Urząd Gminy RĄBINO, Rąbino 27
składania
78-331 RĄBINO
A:

B:

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Rąbino,
Rąbino 27, 78-331 Rąbino
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

B.1

PIERWSZA DEKLARACJA

B.2

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI obowiązuje od ___-___-___

B.3

KOREKTA DEKLARACJI obowiązuje od ___-___-___

B.4 UZASADNIENIE ( wypełnić w przypadku zaznaczenia pola B.2 lub B.3)

C:

D:

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ ( zaznaczyć właściwy kwadrat)
WŁAŚCICIEL

WPÓLNOTA MIESZKANIOWA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

WPÓŁWŁAŚCICIEL

INNY (PODAĆ JAKI)………………………………..

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

* - dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi

1. NAZWA PEŁNA * / NAZWISKO, PIERWSZE IMIĘ, DRUGIE IMIĘ

2. IMIĘ OJCA, IMIĘ MATKI

3. IDENTYFIKATOR: PESEL / NIP

4. DATA URODZENIA ( dzień - miesiąc - rok)

5. NR TELEFONU

6. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ

ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

E

ADRES NIERUCHOMOSCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (wypełnić w przypadku jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

F

NR LOKALU

NR LOKALU

WYLICZENIE OPŁATY (dotyczy tylko właścicieli zamieszkałych nieruchomości)

Oświadczam, iż na terenie nieruchomości wskazanej w części E nieniejszej deklaracji odpady będą zbierane w sposób (zanaczyć właściwy kwadrat)
STAWKA OPŁATY
SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

LICZBA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH

(w wysokości obowiązującej na terenie gminy:
8 zł - zbierane w sposób selektywny;
12 zł
zbierane w sposób nieselektywny)

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

SELEKTYWNY
NIESELEKTYWNY

G:

PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

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

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

H:

ADNOTACJE URZĘDU

POUCZENIE: 1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. 2016r. poz. 599)
OBJAŚNIENIA: A. Organem właściwym, do którego należy złożyć deklarację jest Wójt Gminy Rąbino. Formularz należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Rąbino lub

przesłać pocztą na adres Urzędu. Deklarację można także złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Rąbino,
wypełniając zamieszczony tam interaktywny druk formularza deklaracji. Formularz składany drogą elektroniczną musi być podpisany profilem zaufanym
ePUAP w rozumieniu przepisów o infromatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym.

B. Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) właściciel nieruchomości
jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Rąbino deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

C. Należy określić podmiot składajacy deklarację.
Właściciele
nieruchomości- zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach, należy przez to rozumieć także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
D. Należy podać faktyczny adres zamieszkania. Adres zamieszkania może być inny niż adres zameldowania.
E. Adres nieruchomości, na terenie gminy Rąbino na której powstają odpady komunalne. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązek złożenia deklaracji
obciąża zarządcę nieruchomości lub osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną. Jeżeli zarząd nie został wybrany- obowiązek ten ciąży na
właścicielach poszczególnych lokali.
F. Wysokość opłaty miesięcznej stanowi iloczyn:
1) liczby mieszkańców oraz obowiązującej stawki opłaty - 8 zł w przypadku selektywnego zbierania odpadów;
2) liczby
mieszkańców oraz obowiązującej stawki opłaty - 12 zł w przpadku nieselektywnego zbierania odpadów. Mieszkańcem danej nieruchomości jest osoba
posiadająca stałe lub czasowe zameldowanie, lub mieszka na nieruchomości bez zameldowania, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z
pracą, wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi, itp.
Sposób
zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt Gminy
Rąbino w drodze decyzji naliczy opłatę za odbiór nieselektywnie zbieranych odpadów komunalnych.

