INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI
1) część A „CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI”
– w pozycji 1 osoba zobowiązana
zaznacza znakiem „x” pole „PIERWSZA
DEKLARACJA”;
- w pozycji 2 znakiem „x” zaznacza tytuł/rodzaj własności nieruchomości; do złożenia
deklaracji zobowiązani są właściciele lub współwłaściciele nieruchomości, a jeżeli stan
prawny własności jest nieuregulowany, wówczas faktyczni użytkownicy nieruchomości;
2) część B „DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ”
– w pozycjach 3-28 należy podać dane osobowo-adresowe tj. nr PESEL, imię, nazwisko,
adres stałego zamieszkania oraz adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż zamieszkania;
osoby fizyczne nie wypełniają pozycji 5-6;
3) część C „ADRES NIERUCHOMOŚCI”
– w pozycjach 29-32 należy podać adres nieruchomości rekreacyjnej (letniskowej), na której
powstają odpady komunale i której dotyczy przedmiotowy obowiązek; przy podaniu nr
budynku (w pozycji 31) nieobowiązkowe jest wypełnianie pozycji 32 – nr ewidencyjny
nieruchomości;
4) część D „OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT”
– w pozycji 33 składający oświadcza o sposobie gromadzenia odpadów (selektywny bądź
zmieszany) zaznaczając odpowiednią opcję znakiem „x”;
5) część E „WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI”
Jeżeli nieruchomość zabudowana jest domkiem letniskowym (lub kilkoma domkami
letniskowymi) wówczas składający deklarację wypełnia pozycje 34-36, natomiast jeżeli
nieruchomość nie jest zabudowana domkiem letniskowym, a wykorzystywana jest na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe wówczas należy wypełnić jedynie pozycję 37.
Sposób wypełnienia dla nieruchomości zabudowanej domkiem letniskowym
(rekreacyjnym):
– w pozycji 34 składający deklarację podaje liczbę domków letniskowych znajdujących się na
jego nieruchomości (podanej w części C deklaracji) np. 1;
- w pozycji 35 osoba zobowiązana wpisuje stawkę opłaty rocznej ryczałtowej od domku
letniskowego tj. 110 zł – przy selektywnej zbiórce odpadów (segregacji) lub 155 zł przy
gromadzeniu odpadów w sposób zmieszany (braku segregacji);
- w pozycji 36 należy wskazać (wpisać) wysokość całkowitej rocznej opłaty od danej
nieruchomości za rok mnożąc dane z pozycji 34 (liczbę domków letniskowych na
nieruchomości) z danymi podanymi w pozycji 35 (ryczałtowa roczna stawka opłaty od domku
letniskowego);
- w pozycji 37 proszę wpisać liczbę „0” lub znak „-”;
Sposób wypełnienia dla nieruchomości niezabudowanej domkiem letniskowym
(rekreacyjnym), ale wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
- w pozycjach 34, 35 i 36 należy wpisać liczbę „0” lub znak „-”;
- w pozycji 37 osoba zobowiązana wpisuje stawkę opłaty rocznej ryczałtowej od domku
letniskowego tj. 110 zł – przy selektywnej zbiórce odpadów (segregacji) lub 155 zł przy
gromadzeniu odpadów w sposób zmieszany (braku segregacji);
6) część F „PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ”
- w pozycjach 38-40 należy podać kolejno imię, nazwisko składającego deklarację oraz datę
wypełnienia deklaracji, natomiast w pozycji 42 właściciel nieruchomości składa swój podpis.

W sytuacji, kiedy nieruchomość jest współwłasnością lub też kiedy znajduje się
w posiadaniu dwóch czy kilku podmiotów, zgodne z prawem jest złożenie przez
wszystkich właścicieli wspólnej zbiorczej deklaracji (na jednym dokumencie deklaracji
wskazywani są wszyscy właściciele i podpisują jeden dokument). Możliwe jest również
złożenie przez każdego ze współwłaścicieli osobnej (indywidualnej) deklaracji do pełnej
kwoty zobowiązania za domek lub nieruchomość.
W obu sytuacjach zostanie naliczona jedna kwota opłaty za rok (w wysokości 110 zł lub
155 zł) odnosząca się do danej nieruchomości!!!

