
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE                             

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

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

w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) 

Składający 

deklarację: 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych                      

na terenie Gminy Budzyń, przez których rozumie się również współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające 

nieruchomością. 

Miejsce składania: - osobiście w Urzędzie Gminy Budzyń, listownie; 

- w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.  

Termin składania: - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych; 

- do 10 -go  dnia następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 

danych, będących podstawą ustalenia wysokości opłaty; 

- w terminie do 6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca. 
 

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Wójt Gminy Budzyń 
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

                     Pierwsza deklaracja
1
 ( data powstania obowiązku - …………………………….…..) 

   

  

                     Zmiana deklaracji
1
 (data zaistnienia zmiany - ……………………………………....) 

                            

 

                      Korekta deklaracji
5
 (do deklaracji złożonej w dniu -………………..…...……….…) 

     
 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

                   Właściciel, współwłaściciel, posiadacz, współposiadacz,  użytkownik wieczysty 
 

 

                   Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie 
  
 

                    Najemca
 

 

                 
                    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. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

E.1. Liczba mieszkańców 

zamieszkujących nieruchomość 
 

 

E.2. Oświadczam, że nieruchomość 

wyposażona jest w kompostownik 

przydomowy, w którym 

kompostowane będą bioodpady 

stanowiące odpady komunalne*                   
( proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

                TAK 

 

                                                   

 

                   NIE 

E.3. Miesięczna stawka opłaty za 

jednego mieszkańca 

 

 

….................zł/osobę 
 

E.4. Miesięczna stawka opłaty za 

jednego mieszkańca, z 

uwzględnieniem ulgi z tytułu 

posiadania kompostownika* (wypełnić 

jeśli dotyczy) 
….................zł/osobę 

 

E.5. Wysokość miesięcznej opłaty 
(obliczana jako iloczyn ilości 

zadeklarowanych osób i stawki za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi) 

           E1                x       E3 lub E4           =          E5 

 

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

   daną nieruchomość)                         za osobę)                                       opłat 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Miejscowość i data wypełnienia deklaracji Podpis (pieczęć) składającego 

 

 

 

POUCZENIE 

W przypadku nie wpłacenia w obowiązującym terminie kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę                                   

do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku                                  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438ze zm.). 

OBJAŚNIENIA: 

*  obowiązuje od dnia 01.07.2020 roku 
 

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. 

G. ADNOTACJA ORGANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta 

Gminy Budzyń w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 

danych, będących podstawą ustalenia opłaty. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi                            

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

4. W przypadku śmierci mieszkańca należy złożyć nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania                 

w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

5. Zgodnie z art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w sprawach dotyczących opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuję się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacjo 

podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.). W myśl art. 81 ustawy ordynacja podatkowa, podatnicy, 

inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej. 

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

dla każdej nieruchomości.  

7. Jeśli deklarację składa osoba działająca w imieniu właściciela nieruchomości, do deklaracji należy dołączyć 

PEŁNOMOCNICTWO zawierające upoważnienie właściciela do działania pełnomocnika w jego imieniu, w 

tym do podpisywania deklaracji. Pełnomocnik dołącza oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo 

poświadczony odpis pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 

17,00 zł. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu zwolnione                   

jest z opłaty skarbowej.   

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

lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy każdego płatnika, bądź u inkasentów (sołtysów). 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.                      

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, 

że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Budzyń, reprezentowany przez Wójta Gminy 

Budzyń, z siedzibą przy ul. Przemysłowa 16A, e-mail: urząd@budzyn.pl.pl, tel. 67 2843 370; 

2) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  może się  Pani/Pan kontaktować  we  

wszystkich  sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

sekretariat@budzyn.pl lub  pisemnie  na adres Administratora; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji  odbioru                                 

i zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa(art. 6 ust. 1 

lit. c i art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                        

w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.); 

4) Pani/Pana dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  ww.  celu                                       

z  uwzględnieniem  okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów 

archiwalnych; 

5) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych; 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa do: 

a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych; 

b) sprostowania swoich danych osobowych; 

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Ma  Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(uodo.gov.pl),  w sytuacji,  

gdy  uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych (RODO); 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 

brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3; 

10) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
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