DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY
Podstawa prawna:

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

Składający deklaracje

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta
Rawa Mazowiecka, przez których rozumie się również współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w
zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Terminy składania
deklaracji

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca
2) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Miejsce składania
deklaracji
Organ, do którego składa
się deklarację

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa
Mazowiecka
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

DEKLARACJE NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE
DRUKOWANYMI LITERAMI
1. Składana deklaracja stanowi (zaznaczyć właściwy kwadrat).
pierwszą deklarację
zmianę w deklaracji
2. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat).
właściciel nieruchomości,
współwłaściciel nieruchomości,
użytkownik wieczysty nieruchomości,
osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
podmiot władający nieruchomością
3. Dane składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat).
osoba fizyczna*
*
osobowości prawnej**
Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię*/ Pełna nazwa**

Adres korespondencyjny
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Telefon kontaktowy

e-mail

4. Adres nieruchomości (z której będą odbierane odpady komunalny).
Miejscowość
Ulica

Kod pocztowy
nr domu

nr lokalu

5. Rodzaj odbieranych odpadów (zaznaczyć właściwy kwadrat).
sztuczne, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, opakowania wielkogabarytowe)
- odpady segregowane
– odpady
niesegregowane
6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie 4 deklaracji
zamieszkuje ......... osób.
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
............ x …........... = ................. zł (słownie .............................................................. zł)
Ilość osób

stawka opłaty

7. Data od kiedy należy naliczać opłatę za gospodarowanie odpadami ( jeżeli nastąpiła
zmiana pierwszej deklaracji).
Zmiany podstawy do naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpiła od
dnia ……………………………
8. Oświadczenie i podpis składającego deklarację.
Oświadczam ,iż dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Miejscowość

Data

Czytelny podpis

Pouczenie:
1.
2.

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji
burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione
szacunki, w tym średnią ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Objaśnienia:
Deklaracja dotyczy nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną zamieszkałą nieruchomość, wówczas składa odrębną deklaracje na
każdej nieruchomości.
3. Ilekroć w deklaracji mowa jest o właścicielach nieruchomości- zgodnie z art.2 ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Zgodnie z art. 2 ust.
2a tej ustawy jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w ust.1 pkt 4, obowiązany do
ich wykonania jest podmiot lub podmiot faktycznie władający nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w ust.1
pkt. 4, mogą w drodze umowy zawartej w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania
obowiązków wynikających z ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 3 tej ustawy jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem
wilolakalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu
obciążają wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnie mieszkaniową.
4. *-dotyczy składającego deklarację będącego osoba fizyczną lub prawną.
**- dotyczy składającego deklarację niebędącego osoba fizyczna
Informacje uzupełniające:
1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i wykazana w deklaracji płatna jest bez wezwania z dołu gotówką w kasie
Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka lub przelewem na właściwy rachunek Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej w terminach
określonych w uchwale Rady Miasta Rawy Mazowieckiej w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
1.
2.

