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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 6 października 2015 r.
Poz. 1546

RO ZP O R ZĄ D ZE N I E

K RAJ O W EJ RA DY RA DIO F O N I I I T E L EW I ZJ I
z dnia 23 września 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia
potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204
i z 2015 r. poz. 1324) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. Nr 29,
poz. 152, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
w § 1 uchyla pkt 2;

2)

załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2015 r.
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Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: J. Dworak

1)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 146, poz. 877, z 2013 r. poz. 379 oraz z 2014 r.
poz. 80 i 666.
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Załącznik do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji z dnia 23 września 2015 r. (poz. 1546)

WZÓR

OŚWIADCZENIE

Ja, ......................................................................................, zamieszkały(-ła) ........................................................................ ,
(imię i nazwisko)

(adres)

legitymujący(-ca) się dowodem osobistym ..............................................., jestem uprawniony(-na) do zwolnienia od opłat
abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia
2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204 i z 2015 r. poz. 1324) oraz innych ustaw.

......................................................................
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(miejscowość i data)

......................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Pouczenie:

ww

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, obowiązane są
zgłosić placówce pocztowej operatora wyznaczonego zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ
na uzyskane zwolnienia, w terminie 30 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.

