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Nr ewidencyjny ___________ 
  

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

 KOMUNALNYMI  

(dla właścicieli domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku)  
 

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

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

poz. 250 z późn. zm.). 

Składający: formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 

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

położonych na terenie gminy Choczewo.  

Deklarację należy dostarczyć: osobiście, listownie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Termin składania deklaracji: do 15 maja 2017 roku dla pierwszej deklaracji, lub w przypadku nowopowstałych lub 

nabytych domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w 

terminie 14 dnia od oddania do użytkowania, nabycia lub rozpoczęcia użytkowania nieruchomości, lub w terminie 14 dni 

od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, bądź w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła 

zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Miejsce składania: Urząd Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

1.Wójt Gminy Choczewo 

ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

2. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)                                                             
 

  pierwsza deklaracja                    zmiana/korekta deklaracji   ____ - ____ - ______ 
                                                                                                                                                                Dzień       Miesiąc         Rok 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 właściciel nieruchomości      najemca, dzierżawca                          współwłaściciel  

     użytkownik wieczysty          zarządca nieruchomości wspólnej     inny                                                                                                                                                                                                        

4. Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 osoba fizyczna            osoba prawna            jednostka organizacyjna nie posiadająca         

                                                                                    osobowości prawnej 

5. Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / pełna nazwa (dotyczy pozostałych podmiotów) 

    

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

6. Numer PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP lub REGON (dotyczy pozostałych podmiotów) 

 

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

 

D. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY 

7. kraj 8. województwo  9. powiat 

10.gmina 11.ulica 12.nr domu 13.nr lokalu 

14.miejscowość 15.kod pocztowy 16.poczta 

17. numer telefonu                            18. adres e-mail 
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY1  

20.miejscowość 21.ulica 22.nr domu 23.nr lokalu 

24.kod pocztowy 25.poczta 

26.nr działki w rejestrze gruntów: 

 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

27.Oświadczam, że odpady zbierane będą w sposób: (zaznaczyć właściwy kwadrat)  
 

  Selektywny i do naliczenia opłaty przyjmuję stawkę opłaty niższą 

              Zmieszany i do naliczania opłaty przyjmuję stawkę opłaty wyższą 
 

28. Typ nieruchomości: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

domek letniskowy      

            inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (opisać jaka): ……. 

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

29. SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY (poz. 30 x poz. 31): 
 

30.  Ilość domków letniskowych na 

nieruchomości  

lub 

inna nieruchomość wykorzystywana na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe  

31. Ryczałtowa stawka 

opłaty2 

32. Kwota 

do zapłaty 

 

………………… szt. 

 

……............. zł 

 

…………… zł. 
 

 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

  

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

 

H. ADNOTACJE ORGANU  
 

 

 

Pouczenie: 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

2. Kwotę wskazaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać 

bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Choczewo, prowadzony przez Kaszubski Bank Spółdzielczy w 

Wejherowie Oddział Choczewo nr 72 8350 0004 2600 0185 2000 0150 z góry, w terminie do 30 czerwca danego 

roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, lub z góry, w terminie do 31 grudnia danego roku, którego 

obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy - w przypadku, gdy obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, powstanie w trakcie roku, po terminie 30 czerwca. 

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

komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Choczewo nową deklarację w terminie 14 

dni od dnia nastąpienia zmiany.  

                                                 
1 Dla każdej nieruchomości należy złożyć osobną deklarację. 
2 Stawka opłaty  uzależniona jest od sposobu zbierania odpadów (selektywny/zmieszany) a jej wysokość  określa odrębna Uchwała 

Rady Gminy Choczewo w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
 


