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Załącznik Nr 3   
do Uchwały Nr XXIV/267/2016  

Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 28 kwietnia 2016r. Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem 

 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
 ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości , na 

których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie 
przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

 

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

Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Miasta 
Sandomierza, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
innych podmiotów władających nieruchomością. 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Sandomierzu, pl. Poniatowskiego 3, w Biurze Obsługi Interesanta lub za pomocą 
platformy ePUAP..  

Termin składania: Pierwszy termin składania - do 31 maja 2016 r. Ponadto w terminie 14 dni od dnia zamieszkania 
pierwszego mieszkańca, a także w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych 
określonych w deklaracji, a mających wpływ na wysokość opłaty. 
 

Organ właściwy do złożenia deklaracji:            
Burmistrz Miasta Sandomierza. 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - proszę zaznaczyć właściwy kwadrat: □              pierwsza deklaracja                                                           ………………..………………..…..  
                                                                                                                                     (dzień – miesiąc – rok) 1)  □              zmiana danych zawartych w deklaracji                             ………………..…………………….. 
                                                                                                                                     (dzień – miesiąc – rok) 2) □              korekta deklaracji                                                                  ………………..………………….. 
                                                                                                                                                      (za okres) 
 przyczyna złożenia kolejnej deklaracji: …………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

B.   DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Składający (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): □ -  właściciel nieruchomości                                              □ -   współwłaściciel  (wielkość udziału …..……..) 

□ -  najemca, dzierżawca    □ -      użytkownik wieczysty           □ -  zarządca nieruchomości            □ -  inny 

 
Nazwisko i imię 3) / pełna nazwa 4)   
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PESEL 3) 
 

 
REGON 4) 
 

NIP 4) 
 

KRS 4) 
 

 Adres zamieszkania3) /siedziby4) 

 
Miejscowość 

 
Ulica  

Nr  
domu 

Nr  
lokalu 

Kod 
Pocztowy Poczta 
 Nr telefonu5) Adres e-mail5) 

 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI W SANDOMIERZU, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE 

 
Ulica Nr domu Nr lokalu Nr działki 6) 

 

D. DEKLARACJA 
Liczba domków letniskowych lub 
Liczba nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  
w tym liczba działek na terenie rodzinnych ogródków działkowych       …………………………szt. 

 
  segregowane niesegregowane 
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których znajduje się jeden domek letniskowy  70,00 zł 105,00zł  
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla innych  
nieruchomości lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe w tym za każdą jedną działkę na terenie rodzinnego ogrodu 
działkowego  11,50 zł   17,50 zł 

 
Oświadczam, iż odpady powstałe na mojej nieruchomości będę segregował(a) - proszę zaznaczyć właściwy kwadrat: □   TAK                              □   NIE 

 
Ryczałtowa stawka opłaty dla nieruchomości, 
na których znajdują się domki letniskowe lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno –wypoczynkowe.  (iloczyn liczby domków/działek i ryczałtowej 
stawki opłaty) 

 
_____________ zł  

(słownie zł)…………………….…………………………………. 
 …………………………………………………………………….... 

 
 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 
 
 

……………………………….       ………………………………..        …………………………………. 
                    (miejscowość)                                                                         (data)                                                                 (czytelny podpis)  
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F. ADNOTACJE URZĘDOWE (wypełnia organ przyjmujący deklarację) 
Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis przyjmującego deklarację: ……………………………………      data złożenia: …………………….. 

  
Pouczenie: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 1619 
z późn. zm.) 

 
Objaśnienia 

 
1) Data powstania obowiązku opłaty. 
2) Data zaistnienia zmian zwartych w deklaracji. 
3) Dotyczy osób fizycznych. 
4) Dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. 
5) Dane nieobowiązkowe. 
6)  Wypełnić w przypadku braku numeru porządkowego nieruchomości.  

Inne uwagi dotyczące Deklaracji 
 1 W przypadku gdy na nieruchomości domki letniskowe powstały wcześniej niż przed 1.01.2016 r. lub 

nieruchomość była przed tą datą wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jako datę powstania 
obowiązku należy wskazać 1.01.2016 r. 

2 W przypadku składania nowej deklaracji należy podać datę nastąpienia zmiany danych będących podstawą 
ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany ilości domków 
letniskowych, przystąpienie bądź odstąpienie od zbierania odpadów w sposób selektywny itp.). 

3 Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych 
zamieszczonych w pierwotnej deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, 
omyłkowych itp. 

4 Wszelkie informacje dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji można uzyskać na stronie internetowej 
miasta, telefonicznie pod numerem 15/6440100 lub pocztą elektroniczną na adres 
odpady@um.sandomierz.pl 

  


