
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późniejszymi zmianami). 

Składający: 
Wzór deklaracji przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na której znajdują się domki 
letniskowe lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywana jedynie przez część roku, 
położonych na terenie Gminy Budziszewice.  

Termin składania: 
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych; 
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości.  

Miejsce składania: 
Urząd Gminy Budziszewice, ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice 

Organ właściwy do złożenia deklaracji: 
Wójt Gminy Budziszewice 

A. TYP NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

€ Nieruchomość zamieszkała 

€ Nieruchomość, na której znajdują się domki letniskowe lub inna nieruchomość 
wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywana jedynie przez część 
roku. 

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy 
kwadrat) 

€ Pierwsza deklaracja,  data powstania obowiązku ………………………………………………………………….…… 

€ Deklaracja zmieniająca , data powstania zmiany………………………………………………………………………..     

€ Korekta deklaracji, data ……………………………………………………..…………..…………………………………………                                                    

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLRACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

C1.   

€ Osoba fizyczna   

€ Osoba prawna 

€ Inne 

€ Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

C2.  

€ Właściciel         

€ Współwłaściciel 

€ Użytkownik wieczysty 

€ Użytkownik samoistny 

€ Inny podmiot władający nieruchomością …………………………( np. najemca, dzierżawca) 

Imię i Nazwisko (osoba fizyczna)  lub pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych  nieposiadających osobowości prawnej)  

 

PESEL(osoba fizyczna):  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
NIP: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Regon: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Numer telefonu (nieobowiązkowe) 

 



D. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY 

Kraj:                                   Województwo:                                   Powiat: 
 

Gmina:                               Miejscowość:                                      
 

Ulica:                                  Nr domu :                                             Nr lokalu: 
 

Poczta:                                                                                             Kod pocztowy: 
 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (należy wypełnić 
jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

Kraj:                                Województwo:                                       Powiat: 
 

Gmina:                           Miejscowość:                                           
 

 Ulica:                               Nr domu:                                                 Nr lokalu: 
 

Poczta:                                                                                              Kod pocztowy: 
 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, na której znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część 
roku 

Kraj:                            Województwo:                                          Powiat: 
 

Gmina:                        Miejscowość:  
 

Ulica                            Nr domu:                                                    Nr działki: 
 

Poczta:                                                                                            Kod pocztowy: 
 

G. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 

 1. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady 

komunalne - zamierzam skorzystać ze zwolnienia 

 2. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne 

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Stawka opłaty za osobę 
 

 
1.                             zł/os. 

 
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 
 

 
2.  

Miesięczna wysokość opłaty  
(iloczyn pola H poz. 1 i pola H poz. 2) 
Dotyczy nieruchomości jednorodzinnych, na których bioodpady nie są 
kompostowane 
 

 
3.                           zł/m-c 

Wysokość zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości 
jednorodzinnych kompostujących bioodpady 
 

                             
4.                                   % 



 
Wyliczenie kwoty zwolnienia  
(iloczyn pola H poz.3 i pola H poz.4) 
 

 
5.                                   zł 

 
Miesięczna opłata po zwolnieniu 
Dotyczy nieruchomości jednorodzinnych, na których bioodpady są 
kompostowane i właściciel korzysta ze zwolnienia w związku z 
zaznaczeniem pola G poz. 1 (różnica pola H poz. 3 i pola H poz. 5) 
 

 
                      

6.                           zł/m-c 

I. WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI, na której znajdują się domki letniskowe lub 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 
wykorzystywanej jedynie przez część roku  

Ryczałtowa stawka opłaty za rok 
                                                                                             

                                                                                                                             
zł/rok 

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

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

 

K. ADNOTACJE URZĘDOWE 
 
 
 
 
 
POUCZENIE: 

1. Zgodnie z przepisami ustawy 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1438 ze zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Budziszewice deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Budziszewice nową deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiła zmiana.  

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest zgodnie z uchwałą Nr VI/31/2015 z dnia 21 
maja 2015r. w sprawie określenia terminy, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi: 
1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych miesięcznie do 10 dnia następnego miesiąca;  
2. W przypadku nieruchomość, na której znajdują się domki letniskowe lub inna nieruchomość wykorzystywana 

na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywana jedynie przez część roku opłata roczna do dnia 10 
października każdego roku za bieżący rok kalendarzowy.  

Opłatę można uiszczać przelewem lub gotówką na rachunek bankowy wskazany przez Gminę.  
 
 

Klauzula informacyjna z art.13 RODO. 
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016r.                              
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, 
str.1 ze zm.) dalej „RODO” informuję, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Budziszewice, ul.J.Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, 
tel.44 710 23 89 , e-mail:budziszewice@wp.pl; 
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych: e-mail: budziszewice@wp.pl lub pisemnie na adres 
Administratora; 



3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO -  obowiązek  prawny ciążący                             
na administratorze, wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                   
(t.j. Dz.U.z 2019r.poz.2010 ze zm.)   w celu realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami  komunalnymi                            
przez gminę,  w tym zadań dotyczących obowiązku pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
4) Pani/Pana  dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionego wyżej celu przetwarzania,                            
a po tym czasie archiwizowane  zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r.(Dz.U.Nr14,poz.67 
ze zm.) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów  akt oraz instrukcji w sprawie organizacji                              
i zakresu działania archiwów zakładowych:  - informacje o wytwarzaniu odpadów  oraz sposobach gospodarowania 
odpadami (deklaracje) - 5 lat (lub dłużej jeśli w ekspertyzie sporządzonej po upływie tego okresu ustalona zostanie konieczność dalszego 

przechowywania dokumentów ze wskazaniem okresu tego przechowywania , gdyż instrukcja przewiduje kategorię BE5); - windykacja należności                         
- 5 lat; 
5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.; 
6) Odbiorcami  Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  do uzyskania danych osobowych                   
na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania. 
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób  zautomatyzowany, stosownie 
do art.22 RODO; 
8) Posiada Pani/Pan prawo do:  
 -  dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących - na podstawie art. 15 RODO ; 
 -  sprostowania  Pani/Pana danych osobowych -  na podstawie art. 16 RODO  ;  
 - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych   z  zastrzeżeniem    przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2* RODO -  na podstawie   art. 18 RODO; 
8) W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę                      
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
*Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

 
………………………….…………………………………….. 
(data i czytelny podpis osoby składającej deklarację) 

 
 

 


