
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE                             

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach                           

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 

Składający: Właściciel1 nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Budzyń 

Miejsce składania: - Osobiście w Urzędzie Gminy Budzyń ,lub u sołtysów poszczególnych sołectw 

- Za pośrednictwem operatora pocztowego 

- Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 

 

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

Wójt Gminy Budzyń 
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

                     Pierwsza deklaracja
2
 ( data powstania obowiązku-……………………………….)    

 

  

                     Zmiana deklaracji
3
 (data zaistnienia zmiany-……………………………………...) 

                            

 

                      Korekta deklaracji
4
 (data obowiązywania -…………………...…………….……) 

     

 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

                   Właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty 

 

 

                   Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie 

  

 

                    Najemca
5 

 

                 

                    Inny podmiot władający nieruchomością 

 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

C.1. Imię i nazwisko/ Nazwa podmiotu 

 
 

PESEL
(wypełnia osoba fizyczna) 

NIP
( wypełnia podmiot) 

 

 

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA /SIEDZIBY 

Kraj Województwo Powiat 

 

Gmina 

 

 

Ulica Numer domu  Numer lokalu Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy Poczta Numer telefonu E-mail 

 

 



D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Ulica Numer domu Numer lokalu Miejscowość 

Kod pocztowy Poczta Numer telefonu E-mail 

E. Oświadczam, że nieruchomość wskazana niniejszej deklaracji: 

wyposażona jest w kompostownik i kompostowane są w nim odpady biodegradowalne 

będę oddawał/a odpady biodegradowalne do firmy odbierającej odpady komunalne 

F. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

F.1. Liczba mieszkańców 

zamieszkujących nieruchomość 

F.2. Na terenie nieruchomości odpady 

komunalne będą zbierane i 

gromadzone w sposób ( proszę zaznaczyć 

właściwy kwadrat) 

Selektywny 

 Nieselektywny 

F.3. Miesięczna stawka opłaty za 

jednego mieszkańca ....................zł/osobę 

F.4. Wysokość miesięcznej opłaty 
(obliczana jako iloczyn ilości 

zadeklarowanych osób i stawki za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi) 

F1     x   F3           =          F4 

…………….........  x  ……………….. = ……………….. 
(liczba osób zamieszkujących   (miesięczna stawka opłaty    (wysokość miesięcznej 

   daną nieruchomość)                         za osobę)       opłat

G. PRZYCZYNA ZMIANY DEKLARACJI/KOREKTY DEKLARACJI ORAZ INNE 

UWAGI   SKŁADAJĄCEGO 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Miejscowość i data wypełnienia deklaracji Podpis (pieczęć) składającego
6
 

I. ADNOTACJA ORGANU 



 

Pouczenie: 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 6n Ustawy z 

dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016r. poz.250). 

 

 W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, organ określa  w drodze decyzji wysokość 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 

 

Objaśnienia: 

     1. Właściciel nieruchomości- przez pojęcie właściciela nieruchomości rozumie się także: współwłaściciela, 

użytkownika wieczystego, jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie oraz inny 

podmiot władający nieruchomością. 

2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Budzyń w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 

danym terenie pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty                                  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 

powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do 

Wójta Gminy Budzyń w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

4. Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji (zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa) w 

przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej z błędów rachunkowych lub 

innych oczywistych omyłek. Korekcie  podlega każda ze złożonych deklaracji, obejmująca okresy, za które 

wysokość opłaty wymaga skorygowania. 

 W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości ich właściciel powinien złożyć odrębnie 

deklarację dla każdej nieruchomości.  

5. W przypadku osób nie będących właścicielami nieruchomości należy złożyć wraz z deklaracją kserokopię 

umowy najmu. 

6. W przypadku podpisania deklaracji przez osobę do tego upoważnioną konieczne jest załączenie 

odpowiedniego dokumentu ( pełnomocnictwa ) wraz z  dowodem opłaconej opłaty skarbowej. 

7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Budzyń                   

lub przelewem na rachunek bankowy BS Chodzież Oddział Budzyń numer 18894500022600010120000020, 

bądź u inkasentów (sołtysów). 
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