
 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 

ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANEJ  NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE  

 

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

z 2019 r. poz. 2010, poz. 1579; z 2020 r. poz. 150, poz. 284). 

Składający 

Właściciele (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 

nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Termin składania 

1) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;  

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły zmiany 

danych określonych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości. 

Nazwa organu 

do którego należy 

złożyć deklarację 

WÓJT GMINY MNISZKÓW 

ul. Powstańców Wielkopolskich 10 

26-341 Mniszków 

Miejsce składania Urząd Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków 

 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLRACJI  (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X) 

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: 

  PIERWSZA DEKLARACJA 

  DEKLARACJA ZMIENIAJĄCA (NOWA)                                               

  KOREKTA DEKLARACJI                                           

2. Rodzaj podmiotu: 

  WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI 

  WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

  NAJEMCA, DZIERŻAWCA 

  UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

  ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI 

  INNY PODMIOT 

 

 

 

 

 



 

 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

     (* wypełnia osoba fizyczna, ** wypełnia podmiot inny niż osoba fizyczna) 

3. Nazwisko i imię* / Nazwa podmiotu** 

 

 

4. PESEL*/NIP** 

5. Numer krajowego rejestru sądowego** 

 

 

6. REGON** 

 

Adres zamieszkania*/Siedziba** 

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 

 

Adres korespondencyjny (wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania / siedziby) 

18. Kraj 

 

 

19. Województwo 

 

20. Powiat 

 

21. Gmina 

 

 

22. Ulica 

 

23. Nr domu 

 

24. Nr lokalu 

 

25. Miejscowość 

 

 

26. Kod pocztowy 

 

27. Poczta  

 

28. Numer telefonu1 

 

 

 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI  (na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) 

29. Miejscowość 

 

 

30. Ulica 

31. Nr budynku 

 

 

32. Nr ewidencyjny nieruchomości1 

 

 

 

 

 

 

1)  - dane dodatkowe 

  

 



 

 

D. WYSOKOŚĆ OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI 

LETNISKOWE LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO- 

WYPOCZYNKOWE 

33. Ryczałtowa roczna stawka opłaty za domek letniskowy na  

nieruchomości albo od innej  nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe  

 

 

……………………………zł/rok 

34. Liczba domków letniskowych na nieruchomości – (w przypadku 

niezabudowanej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe należy wpisać - ,,1’’): 

 

 

                  ……………. 

35. Kwota opłaty – (kwotę z pozycji 37 należy pomnożyć przez liczbę 

wskazaną w pozycji 38): 

 

……………………………. zł/rok 

 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

 34. Imię  35. Nazwisko 

 

 

36. Data wypełnienia 37. Podpis składającego / osoby reprezentującej składającego 

 

 
 
 

G. ADNOTACJE URZĘDOWE 

38. Uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Pouczenie 

W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub 

wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1427). 

 

                                                                    

                                                              Objaśnienia 

1. Dotyczy części b - Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot 

nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

nieruchomość. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca. Należy również podać datę zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca.  



 

 

2. Dotyczy części b - pole „deklaracja zmieniająca” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową 

deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 

 w którym nastąpiła zmiana.  

3. Dotyczy części b - pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu             

(np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. 

 

Klauzula informacyjna  

Na podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz                         

o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mniszków z siedzibą w Urzędzie Gminy  

w Mniszkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26 - 341 Mniszków. 

2. W sprawach dotyczących danych osobowych, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 

ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26 - 341 Mniszków, tel.: 44 756 15 22, e-mail: iod@mniszkow.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 2010 oraz z  2020 poz. 150 i 284). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

mailto:iod@mniszkow.pl.

