
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/164/16 

Rady Miejskiej w Rajgrodzie 

z dnia 18 lipca 2016 r. 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

                                                                DEKLARACJA 
 

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

z 2016 r. poz. 250). 

Składający: 

Właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

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

zlokalizowanych na terenie gminy Rajgród.  

Miejsce składania 

deklaracji: 
Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród 

Organ właściwy do 

przyjęcia deklaracji: 
Burmistrz Rajgrodu 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
 

2. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć ustawiając znak ,,X” w odpowiednim polu) 

 
 

3. Forma władania (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I DANE NIERUCHOMOŚCI (proszę zaznaczyć ustawiając znak ,,X” w 

odpowiednim polu) 
 

4. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

C. l. DANE IDENTYFIKACYJNE osoby składającej deklarację 

 
 

5. Nazwisko 

 
6. Pierwsze imię, drugie imię 

 

7. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 

 
8. Nr PESEL 9. Nr telefonu  

C. 2. Pełna nazwa firmy, osoby prawnej i adres (pieczęć)  

 
 

12. Nazwa pełna 

 

13. Nazwa skrócona 

 

14. Nr NIP 

 

15. Nr REGON 

 
16. Nr telefonu (nieobowiązkowo) 

C. 3. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 
 

17. Miejscowość 

 

18. Kod pocztowy 

 

19. Poczta 

 

20. Ulica 

 

21. Nr domu 22. Nr lokalu 23. Nr ewidencyjny w rejestrze gruntów 

    

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

– nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 

złożenie deklaracji korekta deklaracji (data zaistnienia zmian ….. - ….. - ………. )  

 

 

           

  

 

Właściciel nieruchomości 

Użytkownik wieczysty 

Współwłaściciel 

Zarządca nieruchomości wspólnej 

Najemca, dzierżawca 

Inny 

Osoba fizyczna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

 

 

           

  

 

Osoba prawna 



C. 4. ADRES DO KORESPONDENCJI - jeśli jest inny niż adres nieruchomości z C. 3. 

 
 

24. Kraj 

 

25. Województwo 

 

26. Powiat 

 

27. Gmina 

 

28. Kod pocztowy 29. Poczta 

30. Miejscowość 

 

31. Ulica 

 

32. Nr domu 33. Nr lokalu 

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

D. 1. Gromadzenie odpadów (proszę zaznaczyć ustawiając znak ,,X” w odpowiednim polu) 

 
 

34. Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości będą zbierane w sposób: 

D. 2. Wysokość opłaty ryczłtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
 

Liczba domków letniskowych lub innych 

nieruchomości wykorzyustywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

Stawka opłaty 
Wysokość rocznego 

ryczałtu 

1 2 1x2 

35 36 37 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

 
 

60. Data 61. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 

 

POUCZENIE 
 Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 559). 

 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć nową 

deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 Poprzez selektywne zbieranie odpadów komunalnych należy rozumieć gromadzenie w oddzielnych pojemnikach poszczególnych rodzajów odpadów - 
zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej 

kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostanie naliczona w drodze decyzji opłata 

jak dla odpadów zmieszanych (wyższa). 

 W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych 

w deklaracji Burmistrz Rajgrodu określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne 
dane właściwe dla wybranej przez Radę Miejską w Rajgrodzie metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnych 

charakterze. 
 

selektywny zmieszany 


