
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/113/2020 

Rady Gminy Buczek 

z dnia 15 maja 2020 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 

UWAGA: DEKLARACJĘ WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, CZYTELNIE 
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) zwana dalej ucpg. 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu ustawy o ucpg, na 
której zamieszkują mieszkańcy położonej na terenie gminy Buczek. 
Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie 
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.   

Miejsce składania: Urząd Gminy w Buczku, ul. Główna 20, 98-113 Buczek 
Termin składania 
deklaracji: 

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
- w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 
nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana. 

Organ właściwy do 
przyjęcia deklaracji: 

 
Wójt Gminy Buczek 

ul. Głowna 20; 98-113 Buczek  
A.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
Pierwsza deklaracja  _______-_______-___________ 

dzień, miesiąc, rok  (data powstania obowiązku opłaty) 
Nowa deklaracja składana w przypadku:  
 
zmiany danych będących podstawa ustalenia wysokości opłaty 
 
ustania obowiązku uiszczenia opłaty  

 
 
_______-_______-___________ 
dzień, miesiąc, rok  (data powstania zmiany) 
 
______-______-________ 
 dzień, miesiąc, rok  (data ustania obowiązku opłaty) 

korekta deklaracji   
od _____-_____-______do ______-_____-______ 
dzień, miesiąc, rok (okres, którego dotyczy korekta) 

B.DANE IDENTYFIKACYJNE 
B.1 DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ *dotyczy osoby fizycznej ** dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną 
Podmiot składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat ) 
 
□ właściciel 
□ współwłaściciel 
□ najemca, dzierżawca 
□ zarządca nieruchomości  
□ użytkownik wieczysty  
□ inny podmiot władający nieruchomością  
Imię i nazwisko/* Nazwa pełna ** 

PESEL NIP ** REGON ** 
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Nr telefonu Adres e – mail (dane nieobowiązkowe) 

B.2 ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY** 
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu  Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI  
Wypełniać w przypadku, jeżeli jest inny niż w części B.2.  
Kraj Województwo Powiat 

Gmina  Ulica Nr Domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
C. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 
C.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI 
Miejscowość Ulica   Nr domu Nr lokalu 

D.WYSOKOŚĆ ROCZNEJ RYCZAŁTOWEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY 
LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO – 
WYPOCZYNKOWE 
Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna 
nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe  
zgodna z Uchwałą Rady Gminy w Buczku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe  

 
 

_ _ _ _ _ _ zł  

Klauzula informacyjna dla osób składających deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. RODO) uprzejmie informujemy, że: 
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Buczek, reprezentowana przez Wójta, z siedzibą Urzędu na ul. Głównej 20, 98-113 
Buczek, kontakt: 
A.osobiście lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@buczek.org.pl;  
B.telefonicznie: 43 677 40 11; 
C.pisemnie: ul. Główna 20, 98-113 Buczek. 
2)Chcąc zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do którego w sprawach 
związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy się zgłaszać na adres: iod@buczek.pl 
3)Celem przetwarzania danych, jaki realizuje Administrator jest naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z 
powyższym Państwa dane osobowe są przetwarzane w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, na podstawie przepisów prawa, które określa Ustawa z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach określonego celu nie występuje profilowanie. 
4)Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia ww. celu oraz zgodnie z przepisami prawa przez okres 5 lat po naliczeniu 
opłaty, w związku z realizacją obowiązków ciążących na Administratorze. Jednocześnie informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak 
niezbędne do realizacji wyżej określonego celu. 
5)Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty realizujące odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych oraz podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane. Dane nie będą transferowane poza Polskę. 
6)W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do dostępu oraz sprostowania podanych danych, prawo do żądania 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z 
przedstawionych praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem na powyższe dane kontaktowe. 
7)W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuję Państwu prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO 
PODPIASYWNIA DEKLARACJI  
Miejscowość, data  Czytelny podpis składającego  
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F. ADNOTACJE ORGANU 

 

G.POUCZENIE  

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 
1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  
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