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1. Nr dokumentu 

DOL-1  DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI   -  DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMO ŚCI WYKORZYSTYWANE 
NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 
1399 ze. zm.), zwaną dalej ucpg 

Składaj ący: Deklaracja przeznaczona dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

Termin składania : 
W terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych; 
W terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 2. Nazwa i adres siedziby organu, do którego nale ży zło żyć deklaracj ę 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno    ul. Ko ściuszki 5, 05 – 500 Piasecz no 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
3. Zaznaczyć właściwy kwadrat:  

� 1. pierwsza deklaracja (rok, od którego obowiązuje) …………………………………. 

� 2. zmiana lub korekta danych zawartych w deklaracji (rok, w którym następuje/nastąpiła) ……………………………… 

C. INFORMACJA O OKOLICZNO ŚCIACH UZASADNIAJ ĄCYCH ZŁOŻENIE NOWEJ DEKARACJI 
jeżeli w poz.3 zaznaczono kwadrat 2 proszę uzupełnić poz. 4 

 4.  Opis okoliczno ści uzasadniaj ących zło żenie nowej deklaracji (np.: akt notarialny kupna – sprzeda ży, umowa dzier żawy, itp.)  

D. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 1) 

 5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

� 1. właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz                   � 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz  

� 3.  jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie   

� 4.   jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w użytkowaniu 

� 5.  inny podmiot władający nieruchomością (należy podać jaki)……………………………………………………………… 

E. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI  

* - dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną                                ** - dotyczy właściciela nieruchomości niebędącego osobą fizyczną 

E.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 6.  Nazwisko * / Nazwa pełna **  7.  Pierwsze Imi ę, drugie imi ę * / Nazwa skrócona ** 

 8.   Data urodzenia   9.   Imię ojca*  10.   Imię matki* 

 
 11. Numer PESEL * 12. Numer  NIP ** 

 
13. Identyfikator REGON ** 

 
 14. Telefon kontaktowy  

 
15. Adres e-mail (informacja nieobowi ązkowa) 

E.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 
 16. Województwo 17. Powiat  

 18. Gmina 19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 

 22. Miejscowo ść 23. Kod pocztowy 24. Poczta 

 25. Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania właściciela lub adres siedziby) 
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Pouczenie:  
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.). 

2. Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

3. W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. 

4. W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową.  

Objaśnienia:  
1)OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  spoczywa na każdym właścicielu nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
wytwarzającym odpady na nieruchomości (tj. współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością). 
2) ADRES PUNKTU WYWOZOWEGO określenie miejsca ustawienia pojemników, z którego będą odbierane odpady komunalne. 
3) SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywne zbieranie odpadów komunalnych, a podmiot odbierający 
odpady komunalne powiadomi gminę o braku segregacji to zostanie wydana decyzja okre ślająca wysoko ść opłaty za gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi liczona według stawki przewidzianej dla odpadów komunalnych niesegregowanych – różnica pomiędzy zadeklarowaną i zapłaconą przez 
właściciela nieruchomości opłatą, a określoną przez organ stanowić będzie zaległość, którą należy uregulować wraz z odsetkami. 
4) STAWKA OPŁATY  wynika z odrębnej Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 

 
26. Ulica 
 

27. Nr domu 
 

28. Nr lokalu 
 

29. Numer ewidencyjny działki 
 

 
30. Miejscowo ść 
 

31. Kod pocztowy 
 

32. Poczta 
 

 
Adres punktu wywozowego – miejscowość, 
ulica, nr domu, inne dane identyfikujące 
lokalizację pojemników 

2)
 

33. 

G. DANE DO OKREŚLENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  KOMUNALNYM I  

 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej  w części F niniejszej 
deklaracji odpady komunalne gromadzone są w sposób (zaznaczyć właściwy 
kwadrat) 3) 

34.  

� 1. SELEKTYWNY    � 2.NIESELEKTYWNY 

 Liczba  domków letniskowych/nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno wypoczynkowe  

35. 

 

H. OBLICZENIE RYCZAŁTOWEJ OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE ODPADAMI  KOMUNALNYMI 

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się 
domki  letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane 
jedynie przez część roku, jeżeli odpady s ą zbierane i odbierane w sposób selektywny 

36.                     
…………… zł.4) 

 
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się 
domki  letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane 
jedynie przez część roku, jeżeli odpady nie  są zbierane i odbierane w sposób selektywny 

37. 
……………… zł.4)  

 Wysoko ść rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunaln ymi  
(Jeżeli w poz. 34 zaznaczono kwadrat nr 1 opłata stanowi iloczyn poz. 35 oraz poz. 36, 
 jeżeli zaznaczono kwadrat nr 2 to iloczyn poz. 35 oraz poz. 37) 

38. 

 

I. INFORMACJA O ZAŁ ĄCZNIKACH  (do niniejszej deklaracji dołączono) 
 

załączniki 
39. Liczba i rodzaj zał ącznika 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

40. Imię 41. Nazwisko 

42. Data i miejsce wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok, miejscowość) 

 

43. Podpis (piecz ęć) składaj ącego 

 

K. ADNOTACJE URZ ĘDOWE 
 44. Uwagi 

 

 45. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

46. Podpis i piecz ęć  
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