WNIOSEK O ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna : Uchwała Nr VIII/55/15 Rady miejskiej w Tarczynie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Składający: Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych,
w których dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Miejsce składania wniosku: Urząd Miejski w Tarczynie ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn.

CZĘŚĆ A
wypełniają właściciele nieruchomości z zabudowy jednorodzinnej
I. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I WNIOSEK
1. Nazwisko:

2. Imię:

3. Nr. PESEL:
5. Adres do korespondencji:

6. Telefon kontaktowy:*

7. Adres e-mail:*

* Podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail jest dobrowolne.

II. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI
7. Adres nieruchomości (gdzie powstają odpady komunalne):

III. SYTUACJA MATERIALNA
1.

Struktura rodziny- należy wymienić wszystkie osoby pozostające we wspólnym
gospodarstwie domowym oraz podać ich dochody

Imię i nazwisko

Wnioskodawca:

Pozostałe osoby:

Wiek

Stopień
pokrewieństwa w
stosunku do
wnioskodawcy

Miesięczna (lub
średnia miesięczna)
wysokość dochodu
netto

Źródło dochodu (np. ze
stosunku pracy, z działalności
gospodarczej, z gospodarstwa
rolnego, emerytura/renta itp.)

Załączniki:
- dokumenty potwierdzające fakt uzyskiwania dochodów wszystkich osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym ( np. zaświadczenie o dochodach netto z zakładu pracy z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku, odcinek renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny i pobieranym (lub
nie) zasiłku),
- zaświadczenie bądź decyzja podatkowa o liczbie ha przeliczeniowych (dotyczy rodzin utrzymujących się
z gospodarstwa rolnego).

IV.

PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK

Składając niniejszy wniosek oświadczam, że znane mi są przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności
za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością, a w szczególności przepis art. 56 tego Kodeksu, który brzmi, jak
następuje:
Art. 56. § 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi
deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia
o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego
w 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego
określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy
opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia.
Data i miejsce wypełnienia wniosku
Podpis osoby składającej wniosek

………………………………………………………..

…………………………………………………………

