
 
                                                                                    Załącznik do Uchwały Nr  XIV/84/2016 

                                                                                                     Rady Gminy Rachanie z dnia 22 marca 2016 roku 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB 

RĘCZNIE, WIELKIMI 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 poźn. zm.) 

                              Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r, Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz.613 z późn. zm.) 

                              Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.) 

Składający:  Właściciel nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Rachanie. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI  

  
1. Organ właściwy do złożenia deklaracji:  

WÓJT GMINY RACHANIE, UL. DOLNA 1, 22 – 640 RACHANIE 

               Miejsce składania deklaracji: URZĄD GMINY RACHANIE, UL. DOLNA 1 , 22 – 640 RACHANIE. 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”. 

 

               □ - pierwsza deklaracja                                    □ - zmiana deklaracji                  □ -   korekta deklaracji 

 

C. PODMIOT ZOBOWIAZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

3. Rodzaj podmiotu:  ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

□    Właściciel , użytkownik lub posiadacz                    □  współwłaściciel ,współużytkownik lub współposiadacz 

 

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

4. Rodzaj właściciela nieruchomości ( zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

       □ -  osoba fizyczna                                    □ - osoba prawna                □ - jednostka nie posiadająca osobowości prawnej 

 
 

D.2. Osoba fizyczna 

5. Imię  i nazwisko  (pełna nazwa)  

6. Numer PESEL 7. Identyfikator REGON 

 

8.Nr telefonu 

 

9. Adres e-mail 

 

 

D.3 Podmiot nie będący osoba fizyczną 

10. Nr  NIP 11. Nr REGON 

 

12.Nr telefonu i adres e - mail 

 



  

D.4. Adres siedziby/Adres zamieszkania  

 13.  Kraj                               14. Województwo 15. Powiat 

 

 

 16. Gmina  17.  Ulica                      18. Nr domu 

 

 

19. Nr lokalu 

 

 

 20. Miejscowość 
 

21. Kod pocztowy  
 

22. Poczta 

 

 

 

 D.5. Adres nieruchomości ,  na której powstają odpady komunalne. 

 23. Kraj 
 

 

24. Województwo 
 

 

25. Powiat 
 

 

 26. Gmina 27.Ulica 28. Nr domu 29.Nr lokalu 

 30. Miejscowość 

 

 

31. Kod pocztowy 

 

 

32. Poczta 

 

 

 

 E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCIELA NIERUCHOMOŚCI DOTYCZY WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

 

 33. Oświadczam , że na terenie nieruchomości odpady będą  zbierany w sposób  selektywny/ nieselektywny* 

  

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

F.1. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH  

 34. Oświadczam , że na terenie nieruchomości wskazanej w części D 5 niniejszej deklaracji zamieszkuje  
 

 

……………………………..  osób 

 

(liczba mieszkańców) 

 

35. Liczba osób zwolnionych na podstawie  Uchwały Nr  XIV/85/2016 Rady Gminy Rachanie z dnia 22 marca 2016 

roku w sprawie zwolnienia  w części  z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które posiadają Kartę 

Dużej Rodziny. 

 

          ……………………………… 
                  ( liczba osób) 

 36. Oświadczam , że na terenie nieruchomości wskazanej w części D 5 niniejszej deklaracji  ( po uwzględnieniu 

  

ewentualnych zwolnień) zamieszkuje  ………………………………………….. osób 
                                                                         ( liczba osób zamieszkałych) 
 

37. Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

 

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

( ilość osób zamieszkałych)                    (stawka opłaty)                               (iloczyn liczby osób zamieszkałych i stawki opłaty) 

 

38. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 

   

           ……………..zł. 



   

F.2 DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIEZAMIESZKAŁYCH , NA KTÓRYCH POWSTAJĄ 

ODPADY. 

 

  39.Oświadczam , że na terenie nieruchomości wskazanej w części D4 niniejszej deklaracji odpady komunalne 

gromadzone są w sposób selektywny/nieselektywny* w następujących pojemnikach (należy ilość poszczególnych 

pojemników): 

 

 120 l - …………………………….   szt. 

 

240 l ……………………………… szt. 

 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………. zł. 

 

 

 G. 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 

2014 r. , poz. 1619 ze zm.). 

Objaśnienia: 
1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Rachanie 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 zobowiązany złożyć nową 

deklarację  do Wójta Gminy Rachanie w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc , w którym 

nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym 

deklarację składa  właściciel nieruchomości wobec którego uprzednio została wydana decyzja 

określająca wysokość opłaty w oparciu o art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

3. Punkt 35  w części F1    niniejszej deklaracji -  dotyczy właścicieli nieruchomości , na których 

zamieszkują mieszkańcy , w części dotyczącej gospodarstw domowych obejmujących rodziny 

wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 marca 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny - wysokość 

zwolnienia wynosi 100% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie i kolejne 

dziecko.  

 

*niepotrzebne skreślić. 

 


