
 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI DLA DOMKÓW LETNISKOWYCH I INNYCH NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANYCH  NA CELE REKREACYJNO –WYPOCZYNKOWE PRZEZ 

CZĘŚĆ ROKU  

 

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) 

Termin składania deklaracji : 14 dni od zamieszkania na nieruchomości lub zmiany danych 

wpływających na wysokość opłaty; 

Miejsce składania deklaracji : Urząd Gminy Kobylanka 

I. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X oraz wpisać datę) 

□ pierwsza deklaracja  

Od…………………..data rozpoczęcia 

wykorzystywania nieruchomości  na cele 

rekreacyjno- wypoczynkowe 

□ zmiana deklaracji  

Od……………………..data zmiany 

II. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

□ właściciel □ najemca/dzierżawca 

□ współwłaściciel □ zarządca 

□ użytkownik wieczysty □ inny podmiot władający nieruchomością 

………………………………………….. 
III. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

1. Imię …………………………………Nazwisko………………………………………….. 

 

2. PESEL…………………………………………………………………………………….. 

 

3. *Numer telefonu…………………………………………………………………………… 

 

4. *Adres email……………………………………………………………………………….. 

IV. ADRES NIERUCHOMOŚCI  NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 

ulica ………………………………………………………………………………………. 

 

nr domu …………………/nr lokalu…………………………………………………….  

 

miejscowość……………………………………………………………………………… 

 

kod pocztowy ……………………………………………………………………………. 

 

poczta…………………………………………………………………………………….. 

V. ADRES  ZAMIESZKANIA/ DO KORESPONDENCJI* -niepotrzebne skreślić (wypełnić w 

przypadku gdy jest inny niż adres podany w pkt. IV) 

 

ulica ………………………………………………………………………………………. 

 

 

nr domu …………………/nr lokalu…………………………………………………….  



 

miejscowość……………………………………………………………………………… 

 

kod pocztowy ……………………………………/poczta................................................. 

VI. NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W PKT. IV PROWADZONA BĘDZIE (właściwe 

zaznaczyć X) :  

□ segregacja odpadów □ brak segregacji  

VII. ROCZNA RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNE PRZEZ CZĘŚC ROKU ZGODNIE 

ZE SPOSOBEM POSTĘPOWANIA ZDEKLAROWANYM W PKT. VI WYNOSI (zgodnie z 

uchwałą w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki opłaty)  

Segregacja odpadów  

 

…………………………..zł 

Brak segregacji odpadów  

 

…………………………..zł 

VIII. OKRESLENIE MIESIĘCY, W KTÓRYCH NIERUCHOMOŚC JEST 

WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNE I WYPOCZYNKOWE  

Miesiące, w których na nieruchomości zamieszkują mieszkańcy  (właściwe należy zaznaczyć X)  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

*- nieobligatoryjnie 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                                                   PODPIS  

 

………………………………….                                                             ……………………………….. 

 

IX. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

Pouczenie :  

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, 

zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o  postepowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm). 

2. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do 

danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Kobylanka określi w drodze decyzji, 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione 

szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości 

o  podobnym charakterze.  


