
Załącznik Nr 2  do uchwały Nr ………………………… 
Rady Gminy Kroczyce  z dnia …………………….. 2019r. 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 

NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE 
LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE  

 

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

Składający: Właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe 

 
A. MIEJSCE I OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyd deklarację: 

 
Wójt Gminy Kroczyce 
Urząd Gminy Kroczyce 
ul. Batalionów Chłopskich 29 
42-425 Kroczyce 

 

Cel złożenia deklaracji (zaznaczyd właściwy kwadrat) 
 

 pierwsza deklaracja                                     korekta deklaracji                                    zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 
 
 
 
 
 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyd właściwy kwadrat) 
 

 osoba fizyczna                                     osoba prawna                          jednostka organizacyjna nieposiadająca  
                                                                                                                                             osobowości prawnej 
 

 

Imię i nazwisko  (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej) 
 

 
 

PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP  (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

 

 
 

ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY 
Kraj 
 
 

Województwo 
 
 

Powiat 
 
 

Gmina 
 
 

Ulica 
 
 

Nr domu 
 
 

Nr lokalu 
 
 

Miejscowośd 
 

Kod pocztowy 
 
 

Nr telefonu* 
 

 

Podmiot składający deklarację (zaznaczyd właściwy kwadrat) 
 

właściciel nieruchomości  współwłaściciel najemca, dzierżawca 

 

użytkownik wieczysty  zarządca nieruchomości  posiadacz samoistny                  inny podmiot 

 



D. DANE NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne1 

 

Gmina Ulica 
 
 

Nr domu/Nr działki/Nr księgi wieczystej 
 

Miejscowośd 
 

Kod pocztowy 
 

Nr telefonu* 
 
 

 
 

E.  INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA  (zaznaczyd właściwy kwadrat) 

Czy nieruchomośd wskazana w części D. wyposażona jest w kompostownik**
 

 

TAK (należy podad pojemnośd) ….....................*m
3
]                                           NIE 

 

 
 

F. WYSOKOŚD OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘSCI D2
 

Ryczałtowa roczna stawka opłaty od nieruchomości na której 
znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

  
 
 

zł 

 

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
 

Miejscowośd, data (dzieo – miesiąc – rok) 
 

 
…………………………………………………………………… 
 

Czytelny podpis (pieczęd) składającego/osoby reprezentującej składającego/ 
                                 
 
 
 

 

*    podanie numeru telefonu jest nieobowiązkowe, służy w celu kontaktu z osobą składającą deklarację  
**  dane o posiadaniu kompostownika służą jedynie potrzebom statystycznym 

 
 

 

H. ADNOTACJE ORGANU 

Uwagi organu 
 
 
 

Data (dzieo – miesiąc – rok) 
 
 

…..….….-………….-………… 

Podpis 



OBJAŚNIENIA 
 
1.  Dla każdej nieruchomości należy złożyd odrębną deklarację. 
2. Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 

na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe  wynosi 169,00 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się 
domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli 
właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 
676,00zł rocznie od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
3. Deklaracje można również składad za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez 

platformę e-usług publicznych gminy Kroczyce – https://gwkroczyce.peup.pl. Deklaracje składane 
w takiej formie muszą byd opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. 
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 162 z późn. zm.) lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 
700 ze zm.). 

4. Właściciele nieruchomości uiszczad będą roczną opłatę ryczałtową w drodze inkasa przez 
inkasentów określonych odrębna uchwałą, poprzez wpłatę w kasie Urzędu Gminy Kroczyce lub na 
rachunek bankowy Gminy w terminie do 15 maja danego roku. 

 

 
POUCZENIE 

 

Niniejsza 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 2019r., 
poz. 1438 ze zm.) 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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) dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kroczyce z siedzibą 
w Kroczycach przy ul. Batalionów Chłopskich 29. 

2. Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadao własnych i zleconych na 
podstawie ustaw, jak również w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na 
Urzędzie Gminy w Kroczycach. 

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora 
Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 
obowiązków służbowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do paostwa trzeciego. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres – zgodnie z obowiązującym 

Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

https://gwkroczyce.peup.pl/


 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczania przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych), 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan 

zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. 

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będą 
podlegały profilowaniu. 

 

 


