
 

 

Załącznik  nr 3 do Uchwały nr VIII/73/2015 r. 

Rady Gminy Stawiguda z dnia 25.06.2015 r.  

I. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI,  

NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNE NIERUCHOMOŚCI  

WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE WYKORZYSTYWANE  

JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY STAWIGUDA  

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

w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.1399 z późn.zm.)  

Zobowiązany do złożenia deklaracji:  Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, na 

których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywane jedynie przez część roku.  

Termin składania deklaracji:  14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych 

lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.  

Miejsce składania deklaracji:  Urząd Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10  

Organ właściwy do przyjęcia deklaracji:  Wójt Gminy Stawiguda  

A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć 

stawiając znak „X” w odpowiednim polu)  

Pierwsza deklaracja  dzień-miesiąc-rok powstania obowiązku  

………………………………………………………………………………………  

Zmiana danych  dzień-miesiąc-rok zmiany danych zawartych w poprzedniej deklaracji  

……………………………………………………………………………………….  

Korekta deklaracji  miesiąc-rok obowiązywania korekty  

………………………………………………………………………………………  

B. Podmiot składający deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)  

  Właściciel/ Współwłaściciel      Inny…………………… ………..(należy podać jaki)  

B1. Dane podmiotu składającego deklarację  

Imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy  

  

PESEL,NIP lub REGON    

Dokładny adres zamieszkania 

lub adres siedziby 

firmy/instytucji  

Gmina  Kod pocztowy  Poczta  

      

Miejscowość  Ulica  Numer 

domu  

Numer 

lokalu  

        

Adres korespondencyjny  

(w przypadku innego adresu  

  

Numer telefonu    E-mail    

C Weryfikacja nieruchomości, której dotyczy deklaracja  

  



Adres  

nieruchomości dla 

której złożona jest 

deklaracja  

Kod pocztowy  Miejscowość  Ulica  

      

Numer domu  Numer lokalu  Numer  działki  z  

rejestru gruntów  

      

D. Sposób zbierania odpadów  

Oświadczam, że będę prowadzić selektywną 

zbiórkę odpadów  

 TAK  NIE  

(zaznaczyć właściwy kwadrat)  

E.  Wysokość rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Wysokość rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn 

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

stawki opłaty zatwierdzonej uchwałą Rady Gminy Stawiguda w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe , lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.  

Stawka  rocznej ryczałtowej opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  

             …… …. .……….zł/rok  

Liczba domków 

letniskowych lub innych 

nieruchomości sztuk           

………………  

Wysokość rocznej ryczałtowej opłaty za 
gospodarowanie odpadami  

   …………....…………....................zł  

F. Podpis składającego deklarację  

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

         (miejscowość i data wypełnienia)                                                                           (czytelny podpis)  

G. Adnotacje urzędowe  Kartoteka  Data wprowadzenia do kartoteki  

H. Pouczenie  

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego,  zgodnie z art. 3a 

Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2014 r. , poz.  

1619 ze zmianami) Objaśnienia  

1. W przypadku korekty deklaracji wynikającej z błędów rachunkowych lub oczywistych omyłek należy 

dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyny korekty deklaracji art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749. z późn.zm.)  

2. Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w 

art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązany do ich wykonania jest 

podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty,  których mowa w 2 

ust. 1 pkt 4 Ustawy mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do 

wykonania obowiązków wynikających z ustawy i załączyć ją do deklaracji .  

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi,(np. zmiana ilości domków letniskowych, przystąpienie bądź odstąpienie od zbierania odpadów w 

sposób selektywny) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia 

nastąpienia zmiany (art. 6m ust. 2 Ustawy).  

4. W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749. Z późn.zm.) pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji 

składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty 

skarbowej.. 5. Roczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona  i wskazana w deklaracji 

płatna jest bez wezwania na właściwy rachunek  Urzędu Gminy Stawiguda , w terminie określonym w uchwale 

Rady Gminy Stawiguda w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

.  

  


