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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 
składana przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 
przez część roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
 
 
 
 
 

 

 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY WIERZCHLAS 
ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   Pierwsza deklaracja                             Nowa deklaracja w związku ze zmianą danych 
                                                                              (data powstania zmiany __-__-____) 

C. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   właściciel 

   współwłaściciel  

   użytkownik wieczysty 

   jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  
        oraz inny podmiot władający  

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej 
 

PESEL (dot. osób fizycznych)/ NIP(dot. osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 
Dane kontaktowe: nr tel / adres 
e-mail  (pole nieobowiązkowe) 

ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Kraj 

 
Województwo 

 
Powiat 

 

Gmina 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

Kod pocztowy 
 

Poczta 
 

  

 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 

 
Składający:  Właściciele nieruchomości ( w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach), na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 
część roku 

 
Termin składania:       14 dni od dnia powstania opadów komunalnych oraz w przypadku zmiany danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

 

Miejsce składania:  •     w Urzędzie Gminy Wierzchlas, ul. Szkolna 7 lub   
•  przesłać na adres Urzędu Gminy Wierzchlas, ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas lub 
•   przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy za pośrednictwem Elektronicznej  
Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jako załącznik do wniosku w pliku  
o formatach: PDF lub DOC. 
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Pouczenie: 

a) W przypadku nie wpłacenia w obowiązującym terminie kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia niepełnej 

wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.). 

b)  W przypadli nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych        

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.  

c)   Właściciel nieruchomości dysponujący większą liczbą nieruchomości składa odrębną deklarację dla każdej nieruchomości.  

E.  ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Gmina 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu/lokalu 
 

Nr działki 
 

Kod pocztowy 
 

Poczta 
 

F. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

Oświadczam, że odpady komunalne powstające na nieruchomości wskazanej w części E:  

          są zbierane i odbierane w sposób selektywny   
      
          nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny   

    G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Ryczałtowa stawka opłaty od jednego domku letniskowego lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku 

   G1.  
                                                      zł 
 

   Liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na      
cele rekreacyjno –wypoczynkowe 

G2. 

Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok  
w przypadku, gdy na nieruchomości znajduje się więcej niż jeden domek 
letniskowy lub więcej niż jedna inna nieruchomość wykorzystywana na cele 
rekreacyjno - wypoczynkowe 

G3.  (poz. G1. x poz. G2.)          
 
                                                   zł                                        

 

     H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 

 

 

       ……………………………….….                                       ………………………………                                            
               (miejscowość i data)                                                                           (czytelny podpis) 

     I. ADNOTACJE  

 

 

 

 

 

 

 


