
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI RYCZAŁTOWEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI OD DOMKU LETNISKOWEGO LUB OD INNEJ NIERUCHOMOŚCI

WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREAYCJNO - WYPOCZYNKOWE 

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.) 

Składający: Właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 
nieruchomości wykorzystywane do celów rekreacyjno-wypoczynkowych

Organ właściwy do 
złożenia deklaracji 

Wójt Gminy Przystajń 42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5

Miejsce składania Urząd Gminy Przystajń, 42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

Pierwsza deklaracja                           Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Nazwisko Imię

PESEL          

                 

Numer telefonu

Tytuł prawny do nieruchomości: (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 właściciel, współwłaściciel,
 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, 
 inny podmiot władający nieruchomością (np. posiadacz, dzierżawca, najemca)

ADRES STAŁEGO ZAMIESZKIWANIA

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu

C.  DANE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ W CELACH REKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWYCH

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu



Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C powstające odpady zbierane będą w 
sposób:

                                                                                                             
SELEKTYWNY                        NIESELEKTYWNY

D. USTALENIE WYSOKOŚCI RYCZAŁTOWEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

Stawka ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku 
letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - 
wypoczynkowe                                             

zł/rok

 E. ZAŁĄCZNIKI 

(należy wymienić rodzaj załącznika)

 F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
     

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są  zgodne ze stanem faktycznym. 
                                                                             

Data wypełnienia (dzień -miesiąc-rok) Podpis składającego
 

G. ADNOTACJE URZĘDU GMINY PRZYSTAJŃ  

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, z poźn. zm.)

Objaśnienia: 
1. Właściciel  nieruchomości jest  obowiązany złożyć  Wójtowi Gminy Przystajń  deklarację o

wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od
dnia powstania odpadów.

2. W  przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi   właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany złożyć
Wójtowi Gminy Przystajń nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3. Zgodnie z art.  6o ustawy w razie niezłożenia deklaracji  o wysokości ryczałtowej  opłaty za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  albo  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  danych
zawartych w deklaracji Wójt Gminy Przystajń określi w drodze decyzji, wysokość ryczałtowej
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  biorąc  pod  uwagę  dostępne  dane,  a  w
przypadku ich braku - uzasadnione szacunki. 


