
 

         KOD KRESKOWY nadawany przez system 
           Załącznik  

 do Uchwały Nr XII/143/2015 
           Rady Miasta Racibórz  
           z dnia 25 listopada 2015 r.  

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

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

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJ Ą SIĘ DOMKI 

LETNISKOWE, LUB INNYCH NIERUCHOMO ŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE 
REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE,  

WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZ ĘŚĆ ROKU 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.), zwana dalej ustawą. 
 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy, 
nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez cześć roku, położonych na terenie Gminy 
Racibórz. 
 

Miejsce składania 
deklaracji. 

Urząd Miasta Racibórz, 47-400 Racibórz, ul. Stefana Batorego 6 

A. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
PIERWSZA DEKLARACJA OD _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

 
ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI OD _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

 
KOREKTA DEKLARACJI OD _ _ - _ _ - _ _ _ _ 
 

B. ADRES NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY 
GMINA 
RACIBÓRZ 

ULICA 
 

NR DOMU LUB DZIAŁKI EW. 
 
 

C. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

                                                                         
OSOBA FIZYCZNA     OSOBA PRAWNA          JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA         
                                                                                 NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

PEŁNA NAZWA / IMI Ę I NAZWISKO 
 
 
REGON/ NIP 
 

PESEL 
 

ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA  
KRAJ WOJEWÓDZTWO 

 
POWIAT 
 

GMINA 
 

ULICA 
 

NR DOMU 
 

NR LOKALU 
 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY 
 

POCZTA 
 



 

ADRES KORESPONDENCYJNY (wypełnić, jeżeli inny niż adres siedziby/ zamieszkania) 
KRAJ WOJEWÓDZTWO 

 
POWIAT 
 

GMINA 
 

ULICA 
 

NR DOMU 
 

NR LOKALU 
 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY 
 

POCZTA 
 

DANE KONTAKTOWE (podanie informacji nie jest obowi ązkowe) 
TELEFON E-MAIL 

 
 
I. Dotyczy właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 
przez cześć roku. 

 

1. Deklaruję, że odpady zgromadzone na terenie nieruchomości będą przekazywane w sposób:  

 Selektywny 

 Zmieszany 
 

2. Wyliczenie rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
 
Liczba domków letniskowych, działek w rodzinnych ogrodach 
działkowych w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. 
o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 40), 
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 
część roku 

1. 

Ryczałtowa roczna stawka opłaty od jednego domku 
letniskowego, działki w rodzinnych ogrodach działkowych 
w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych 
ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 40), lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- 
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 

2.  
 
 
 
 
 

 
 
 

zł/nieruchomość/rok  

Ryczałtowa stawka opłaty za rok (iloczyn poz. 1 i 2) 
3. 
 
 
 

zł/rok  

 
*w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny należy wybrać stawkę wskazaną w  pkt 3 a 
objaśnień niniejszej deklaracji (ostatnia strona deklaracji), 
w przypadku gromadzenia odpadów w sposób zmieszany należy wybrać stawkę wskazaną w  pkt 3 b 
objaśnień niniejszej deklaracji (ostatnia strona deklaracji). 
 
D. LICZBA POJEMNIKÓW DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYC H  

Deklaruję wyposażenie nieruchomości w  …….. sztuk pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych 
o pojemności 110 l / 240 l /1100 l /7000 l 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

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



 

F. ADNOTACJE URZĘDU 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pouczenie: 

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

2) Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wszczęciem postępowania 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) 

 
Objaśnienia i dodatkowe informacje: 
 

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację  do Prezydenta Miasta Racibórz  
o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych, 

 
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 
deklarację do Prezydenta Miasta Racibórz  w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana, 

 
3) Do obliczenia wysokości opłaty rocznej należy przyjąć stawkę zgodną z uchwałą  

nr XII/142/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 listopada 2015r., która wynosi: 
 

a) za odpady gromadzone w sposób selektywny: 
  12,50 zł/ rok dla domku letniskowego lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych 
jedynie przez część roku, w tym za każdą działkę na 
terenie rodzinnego ogrodu działkowego 

b) za odpady gromadzone w sposób zmieszany: 
  25,00 zł/ rok dla domku letniskowego lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych 
jedynie przez część roku, w tym za każdą działkę na 
terenie rodzinnego ogrodu działkowego 

 
   


