
F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

NIP

GMINA ULICA NR DOMU / NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności  mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty bądź 

zmianę obowiązku uiszczania opłaty.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA SKŁADANEJ DEKLARACJI

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA, UL. GŁÓWNA 3, 96-321 ŻABIA WOLA

IMIĘ I NAZWISKO

E. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA (do korespondencji)

D. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ LUB NIEZAMIESZKAŁEJ

         □ 
Właściciel/Współwłaściciel

□
Użytkownik wieczysty

        □
Zarządca/użytkownik

□
Inny podmiot władający 

nieruchomością

PESEL

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,     

WIELKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI ZA ROK OD DOMKU LETNISKOWEGO LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTANEJ NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE

W GMINIE ŻABIA WOLA

Podstawa prawna:
Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 t.j.), zwanej dalej "ustawą") 

Składający:
Formularz przeznaczony dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe na terenie Gminy Żabia Wola

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

□ Deklaracja po zmianie danych (kolejna) □ Pierwsza deklaracja

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat):

Miejsce składania: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

Termin składania:

NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI

ULICA NR DOMU

KOD POCZTOWY POCZTA

MIEJSCOWOŚĆ

Załącznik nr 1 

do Uchwały nr 85/XXXI/2017  

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 19 grudnia 2017 r. 
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Podpis (pieczęć) składającego deklarację

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  należy uiścić przelewem  na rachunek 

bankowy Urzędu Gminy w Żabiej Woli.

Data i miejsce wypełnienia deklaracji

G. OBLICZANIE OPŁATY RYCZAŁTOWEJ ZA DOMEK LETNISKOWY LUB INNĄ NIERUCHOMOŚĆ

WYKORZYSTYWANĄ NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji odpady komunalne będą 

zbierane i odbierane w następujący sposób:

 Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 

na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno –wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli 

odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, rocznie za jeden domek letniskowy 

lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

stawka opłaty uchwalona przez 

Radę Gminy Żabia Wola dla 

wybranego wg pkt. H sposobu 

zbierania i odbierania odpadów

 Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 

na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno –wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli 

odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, rocznie za jeden domek 

letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

stawka opłaty uchwalona przez 

Radę Gminy Żabia Wola dla 

wybranego wg pkt. H sposobu 

zbierania i odbierania odpadów

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Imię i Nazwisko

adres e-mail

Numer telefonu 

komórkowego:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień sms o płatnościach z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami na terenie Gminy Żabia Wola na wskazany nr telefonu komórkowego poprzez Gminny 

Serwis Informacyjny SMS:

□  

Nie wyrażam zgody na otrzymywanie powiadomień sms o płatnościach z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami na terenie Gminy Żabia Wola na wskazany nr telefonu komórkowego poprzez Gminny Serwis 

Informacyjny SMS:

□  

wysokość opłaty według wybranej metody 

wynikającej z pkt. H
4 kwartały wysokość opłaty kwartalnej (należy podać kwotę w PLN)

: =

H. Wybór i wyliczenie kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wybór gospodarowania odpadami komuanlnymi, odpady. 

zbierane i odbierane w sposób: □ selektywny □ nieselektywny

OBLICZANIE WYSOKOŚCI STAWEK KWARTALNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI (wysokość, jako iloraz opłaty według wybranej metody)
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Data Podpis

L. ADNOTACJE URZĘDOWE

1. Zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na której znajdują się 
domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 
część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub 
od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. Art. 6j ust. 3c wskazanej ustawy stanowi, że ryczałtowa 
stawka opłaty ustalana jest jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w ust. 3b, na 
obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W przypadku niewpłacenia kwoty wyliczonej opłaty z pkt. H w określonych ustawowo terminach, lub wpłacenia jej w niepełnej 
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art.6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 t.j.)..

3. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 

K. POUCZENIE
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