
                                                                                                
                    Załącznik  

                                                                                                                                                                                               do Uchwały Nr XXXIV/ 213/ 2017 
                                                                                                                                                                                               Rady Gminy Szydłów 
                                                                                                                                                                                               z dnia 28 marca 2017 r. 

 

DEKLARACJA W SPRAWIE USTALENIA  WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

- nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 

 

Dzień – Miesiąc - Rok 
 

‗‗ ‗‗ -‗‗ ‗‗ -‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ 

A. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADA SIĘ DEKLARACJE 
WÓJT GMINY SZYDŁÓW 

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

  pierwsza deklaracja                   zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

  Właściciel                                           Inny 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Składający: 
□ osoba fizyczna     □ osoba prawna     □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej                                              

Imię i Nazwisko/Nazwa  
składającego deklarację:  …………………………………………………………………......................................... 

PESEL (dotyczy osoby fizycznej)         ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ ‗‗ 

Telefon kontaktowy: ….................................…….. 
Adres mailowy:………………………………………… 
Adres zamieszkania/Siedziba składającego deklarację: 
Kraj        Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI 
WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

Ulica Nr domu Nr ewidencyjny działki 

F. Oświadczam,   że   na   terenie   nieruchomości wskazanej w     
niniejszej     deklaracji     odpady     będą gromadzone i 
odbierane w sposób: 

□ selektywny □ zmieszany 

MIESIĘCZNA OPŁATA ZA JEDEN DOMEK LETNISKOWY LUB JEDNĄ 
NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANĄ NA CELE REKREACYJNO - 
WYPOCZYNKOWE …………………… zł …………………… zł 

ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

(LICZBA DOMKÓW LETNISKOWYCH LUB NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE * STAWKA …………………….. zł 

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 ze zm.) 

Składający: Właściciel nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych 

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

Miejsce składania:                  Urząd Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów 

 

 



OPŁATY) 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
        …...........................................                                                      …............................................. 
                          (miejscowość i data)                                                                                                             (czytelny podpis) 
 

Pouczenie: 
 Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za   
   gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
   powstających na danej nieruchomości właściciel  nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 
   deklarację do Wójta Gminy Szydłów w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę  
   za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym  nastąpiła 
zmiana. 
 Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Szydłów o wysokości opłaty za 
gospodarowanie  odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia od dnia powstania na nieruchomości odpadów lub w 
terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości. 
 

H. ADNOTACJE ORGANU 

 

 
 


