
Przykład  prawidłowego  wyliczenia  wysokości  opłaty  za  1  domek  letniskowy  lub  1  nieruchomość 
wykorzystywaną na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, jeżeli właściciel: 

a) będzie segregował odpady, b) nie będzie segregował odpadów

a)

E. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
Kraj Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu
Miejscowość Kod pocztowy Poczta
F.USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT na terenie nieruchomości wskazanej w części E deklaracji
OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY KOMUNALNE POWSTAJĄCE NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI 
E ZBIERANE I ODBIERANE BĘDĄ W SPOSÓB SELEKTYWNY (proszę wpisać X we właściwy kwadrat i określić 
sposób gromadzenia odpadów komunalnych)
F1.                                    ÿtak
Ryczałtowa roczna stawka opłaty od jednego 
domku letniskowego lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe4 144,00zł/rok

F2.                                       ÿnie
Ryczałtowa roczna stawka opłaty od jednego domku 

letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe4

216,00zł/rok

Liczba  domków  letniskowych  lub  innych 
nieruchomości  wykorzystywanych  na  cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe

F3.
                            1 domek
……………………………………………………………

Opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok (należy wpisać wartość z 
pkt F3 x stawka z pkt F1 lub F2)

F4.
                      1domek x 144,00zł= 144,00zł
……………………………………………………………

PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

b)

E. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

Kraj Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

F.USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT na terenie nieruchomości wskazanej w części E deklaracji

OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY KOMUNALNE POWSTAJĄCE NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI 
E ZBIERANE I ODBIERANE BĘDĄ W SPOSÓB SELEKTYWNY (proszę wpisać X we właściwy kwadrat i określić 
sposób gromadzenia odpadów komunalnych)
F1.                                    ÿtak
Ryczałtowa roczna stawka opłaty od jednego domku 

letniskowego lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe4 

144,00zł/rok

F2.                                       ÿnie
Ryczałtowa roczna stawka opłaty od jednego domku 

letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe4

216,00zł/rok

Liczba  domków  letniskowych  lub  innych 
nieruchomości  wykorzystywanych  na  cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe

F3.
                            1 domek
……………………………………………………………

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za rok (należy wpisać wartość z pkt F3 x stawka z pkt 
F1 lub F2)

F4.
                      1domek x 216,00zł= 216,00 zł
……………………………………………………………

PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ


