
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIRUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 
ZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

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 CZCHÓW

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

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
na których powstają  odpady komunalne,  położonych na terenie  Gminy
Czchów.  Przez  właściciela  nieruchomości  rozumie  się  także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania:* Do 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź
na  wygaśnięcie  obowiązku  dokonania  opłaty  lub  zaistnienia  zdarzeń
mających wpływ na wysokość opłaty.  

Miejsce składania: Urząd Miejski w Czchowie
Rynek 12, 32-860 Czchów

Organ właściwy 
do złożenia 
deklaracji:

Burmistrz Czchowa
                                       

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

 Pierwsza deklaracja

Data powstania obowiązku:..........................................

 Nowa deklaracja – zmiana danych zawartych we wcześniejszej deklaracji

Data zaistnienia zmiany:...............................................

 Korekta deklaracji: deklaracji z dnia:...........................    

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będącymi osobami fizycznymi

Rodzaj własności, posiadania: (zaznaczyć właściwy kwadrat)   

   właściciel                                 współwłaściciel                   posiadacz samoistny
   współposiadacz samoistny      użytkownik wieczysty         współużytkownik wieczysty
   posiadacz                                współposiadacz                  posiadacz zależny
  

Rodzaj podmiotu:  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

   osoba fizyczna                      osoba prawna  
   jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej



Imię i nazwisko / pełna nazwa** 

PESEL* REGON** NIP**

Imię i nazwisko małżonka*2 / współwłaściciela nieruchomości*

PESEL *

C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ*

Kraj Województwo Powiat  

Gmina  Ulica Nr domu   Nr lokalu

Miejscowość  Kod pocztowy  Poczta  

Telefon4 Adres e-mail4

Nr rachunku bankowego wskazanego do zwrotu nadpłaty 1

D. ADRES KORESPONDENCYJNY*/** WPISAĆ, JEŻELI JEST INNY NIŻ ADRES 
ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY

Kraj Województwo Powiat  

Gmina  Ulica Nr domu   Nr lokalu

Miejscowość  Kod pocztowy  Poczta  

Telefon4 Adres e-mail4

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE 
BUDYNKI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy Poczta

Numer ewidencyjny działki 4 

F. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady 
będą gromadzone w sposób: (zaznaczyć właściwy kwadrat)                     

                                  
                     Segregowany                   Niesegregowany                  

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Roczna stawka opłaty określona w uchwale Rady Miejskiej
w  Czchowie  w  sprawie  wyboru  metody  ustalania  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek
tej oplaty

…..........zł/na rok od domku

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO (YCH)  DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ**



 …......................…....................                        
(miejscowość i data)                                                                    

…...........................................................
( czytelny podpis)

…...........................................................
( czytelny podpis)

…...........................................................
( czytelny podpis)

…...........................................................
( czytelny podpis)

…...........................................................
( czytelny podpis)

                                   

I. ADNOTACJE URZĘDU

Data: Podpis i pieczęć przyjmującego deklarację

Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 

17 czerwca 1996r. O postępowaniu w administracji ( tj. Dz. U. Z 2016r, poz. 599)

1  - podanie rachunku bankowego jest dobrowolne 
2 – nie wypełnia małżonek , jeżeli nieruchomość stanowi wspólność majątkową – małżeńską
3 – wypełnia osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
4 – podanie danych nie jest obowiązkowe 

Objaśnienia:

1. Właściciel nieruchomości na której występują domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na
cele  rekreacyjno-wypoczynkowe  jest  obowiązany  złożyć  do  Burmistrza  Gminy  Czchów  deklarację  o
wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  w  terminie  14  dni  od  dnia  nabycia  przedmiotowej
nieruchomości .

2. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 1 albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych  zawartych  w  deklaracji,  Burmistrz  Czchowa  określi  w  drodze  decyzji  wysokość  opłaty  za
gospodarowanie odpadami.

3. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odbieranie
odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 

4. W przypadku gdy jeden właściciel posiada więcej niż jeden budynek letniskowy składa osobną deklarację na
każdy budynek letniskowy lub inny budynek  wykorzystywany na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
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