
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/42/2015
Rady Gminy Buczek
z dnia 27 lutego 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W
PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH

NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE,
WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Podstawa prawna: art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z
późn. zm.)

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych lub osób 
posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.
Termin składania deklaracji:
- w terminie 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
- w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.
Termin złożenia pierwszej deklaracji - do dnia 30.06.2015 r.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Urząd Gminy w Buczku

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1. Rodzaj deklaracji (znakiem x zaznaczyć właściwe pole):

□ pierwsza deklaracja (w przypadku powstania na nieruchomości odpadów komunalnych)               __-__-____                

                                                                                                                                           data powstania odpadów

□ nowa deklaracja (w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia                                   __-__-____
wysokości należnej opłaty np. zmiana ryczałtowej stawki opłaty)                                                                     data zmiany

C. DANE IDENTYFIKACYJNE

C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ       * dotyczy osoby fizycznej  ** dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

2. Podmiot składający deklarację (znakiem x zaznaczyć właściwe pole)

□ właściciel

□ współwłaściciel

□ najemca, dzierżawca

□ zarządca nieruchomości

□ użytkownik wieczysty

□ inny podmiot władający nieruchomością

3. Nazwisko* / Nazwa pełna** 4. Imię pierwsze

5. PESEL1 6. NIP2

C.2. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY**

7. Kraj 8. Województwo 9. Powiat

10. Gmina 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu

14. Miejscowość 15. Kod pocztowy

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (WYPEŁNIAĆ W PRZYPADKU, JEŻELI JEST INNY NIŻ W CZĘŚCI C.2.)

16. Kraj 17. Województwo 18. Powiat

1 Numer PESEL wpisują właściciele będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami
podatku od towarów i usług. 

2 Numer NIP należy podać w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa  w art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o 
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.)



19. Gmina 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu

23. Miejscowość 24. Kod pocztowy

C.4. LICZBA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYCH DOTYCZY DEKLARACJA (JEŻELI DEKLARACJA DOTYCZY WIĘCEJ 
NIŻ JEDNEJ NIERUCHOMOŚCI, DO DEKLARACJI NALEŻY DOŁĄCZYĆ ODPOWIEDNIĄ LICZBĘ ZAŁĄCZNIKÓW, 
OKREŚLAJĄCYCH KAŻDĄ KOLEJNĄ NIERUCHOMOŚĆ)

25. Liczba nieruchomości - _ _ _ _

D. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

D.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI

26. Miejscowość 27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr działki

E. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

30. Sposób zbierania odpadów komunalnych (znakiem x zaznaczyć właściwe pole):

□ odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane

□ odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane

F. WYSOKOŚĆ ROCZNEJ RYCZAŁTOWEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD

DOMKU LETNISKOWEGO LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-

WYPOCZYNKOWE

31. Sposób obliczenia wysokości rocznej ryczałtowej opłaty:

liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe - _ _ _ _  

x 

ryczałtowa stawka opłaty (należy wpisać stawkę obowiązującą) - _ _ _ _  

32. Wysokość rocznej
ryczałtowej opłaty za

gospodarowanie odpadami
komunalnymi (iloczyn liczby

domków letniskowych lub
innych nieruchomości oraz
ryczałtowej stawki opłaty)

_ _ _ _ zł

G. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do deklaracji 33.
_ _ _ _ szt.

H. ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ ROCZNEJ RYCZAŁTOWEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI

Suma opłat z poz. 32 niniejszej deklaracji oraz poz. 12 wszystkich załączników do 
deklaracji

34.
_ _ _ _ zł

I. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

35. Data złożenia 

 __-__-____ 

36. Czytelny podpis

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

J. ADNOTACJE ORGANU

K. POUCZENIE

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.)



Załącznik do deklaracji

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE
LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE,

WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Podstawa prawna: art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z
późn. zm.)

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych lub osób 
posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE

A.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ       * dotyczy osoby fizycznej  ** dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

1. Podmiot składający deklarację (znakiem x zaznaczyć właściwe pole)

□ właściciel

□ współwłaściciel

□ najemca, dzierżawca

□ zarządca nieruchomości

□ użytkownik wieczysty

□ inny podmiot władający nieruchomością

2. Nazwisko* / Nazwa pełna** 3. Imię pierwsze

4. PESEL1 5. NIP2

B. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

B.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI

6. Miejscowość 7. Ulica 8. Nr domu 9. Nr działki

C. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

10. Sposób zbierania odpadów komunalnych (znakiem x zaznaczyć właściwe pole):

□ odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane

□ odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane

D. WYSOKOŚĆ ROCZNEJ RYCZAŁTOWEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

OD DOMKU LETNISKOWEGO LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE 

REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

11. Sposób obliczenia wysokości rocznej ryczałtowej opłaty:

liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe - _ _ _ _  

x 

 ryczałtowa stawka opłaty (należy wpisać stawkę obowiązującą) - _ _ _ _  

12. Wysokość rocznej ryczałtowej
opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi (iloczyn
liczby domków letniskowych lub

innych nieruchomości oraz
ryczałtowej stawki opłaty)

_ _ _ _ zł

1 Numer PESEL wpisują właściciele będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami
podatku od towarów i usług. 

2 Numer NIP należy podać w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa  w art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o 
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.)


