
Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XIV/117/2015 Rady Gminy Bolesław z dnia 14 grudnia 2015r. 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 

1399 ze zm.) zwana dalej „ustawą”. 
Składający:            Właściciele nieruchomości (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy) zamieszkałych, położonych na terenie 

Gminy Bolesław.1) 

Termin składania:  14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie, zmianę albo wygaśnięcie obowiązku  
w zakresie dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z art. 6m ustawy. 

Miejsce składania: Urząd Gminy Bolesław  ul. Główna 58, 32-329 Bolesław. 
 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY BOLESŁAW 
ul. Główna 58, 32-329 Bolesław 

 

B. OKOLICZNOŚĆ POWODUJĄCA OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  1. PIERWSZA DEKLARACJA
2)

 - data powstania obowiązku ponoszenia opłaty: …………………………… 

  2. NOWA DEKLARACJA  (ZMIENIAJĄCA)
3) 

Przyczyna złożenia nowej deklaracji: …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….………. 

Data zaistniałej zmiany: ……………………………………………………………………………..……………  

  3. KOREKTA DEKLARACJI (w przypadku błędów w poprzedniej deklaracji) 

Pisemne uzasadnienie przyczyn złożenia korekty: ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………...….……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data obowiązywania korekty: od ………..…………………………………do ……………………………………..……… 
 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA  

MIEJSCOWOŚĆ: ULICA: NR DOMU: NR LOKALU: 

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI
4)

 : 

 

D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ   

Nazwisko i imię / pełna nazwa: 

………………………………………………………………………………………………………….….………………..………… 

PESEL / NIP
5)

  ……………………………………… Nr telefonu* ………………..…….…E-mail*……...…………..…….……. 

Adres zamieszkania   (wypełnić, jeśli jest inny niż w części C): 

KRAJ: 

 

MIEJSCOWOŚĆ: 

 

ULICA: 

 

NR DOMU: 

 

NR LOKALU: 

 

KOD POCZTOWY: 

 

POCZTA: 

 

Podmiot składający deklarację   (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□   WŁAŚCICIEL               □  WSPÓŁWŁAŚCICIEL              □  ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ           

□   INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ (np. najemca, dzierżawca)   

 

E. INFORMACJE  DODATKOWE *  

1. INFORMACJA  O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA NA POTRZEBY WŁASNE*  

Czy nieruchomość wskazana w części C niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik? 

□  TAK, o pojemności ……….. m
3
                 □  NIE 

 

2. INFORMACJA O POWSTAWANIU POPIOŁU* 

Czy na nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji powstaje popiół? 

□  TAK                                                           □  NIE 

3. INFORMACJA O POSIADANIU POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE* 

Proszę podać rodzaj pojemnika i ilość sztuk: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

*  POLA  WYPEŁNIANE  NIEOBOWIĄZKOWO 



 
 
 

A. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

SPOSÓB 
ZBIERANIA 
ODPADÓW 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH 
NIERUCHOMOŚĆ, DLA KTÓREJ 

SKŁADANA JEST DEKLARACJA
6)

 

STAWKA OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI
7)
 

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI
9) 

Selektywna 

zbiórka 

odpadów 

Nie zwolnionych  
z opłaty 

1. …………… 2. ……………… 

 
3. …………………….…………….. 
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość   

x stawka opłaty
7) 

(poz. 1 x poz. 2) 

Częściowo 
zwolnionych  
z opłaty

8) 

4. …………… 5. ……………… 

 
6. …………………………………….. 
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość   

x stawka opłaty
7) 

(poz. 4 x poz. 5) 

Brak 

selektywnej 

zbiórki odpadów 

Nie zwolnionych  
z opłaty 

7. …………… 8. ……………… 

 
9. …………………………………….. 
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość   

x stawka opłaty
7) 

(poz. 7 x poz. 8) 

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI

9)
 

 

…………………………………….. zł 
(Suma kwot z poz. 3, 6, 9) 

 

B.  PODPIS  SKŁADAJACEGO  DEKLARACJĘ  / PEŁNOMOCNIKA
10)

 

……..………………….…………….                                            ………………………………………………………………………. 
(data wypełnienia deklaracji)                                                                                  (czytelny podpis) 
 

Pouczenie: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Bolesław określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Objaśnienia:  
1) W przypadku występowania równocześnie kilku form władania nieruchomością, zobowiązanym do złożenia deklaracji w pierwszej 

kolejności jest właściciel lub współwłaściciel nieruchomości, a dalszej kolejności osoby posiadające nieruchomość we władaniu w innej 
formie niż własność. W przypadku gdy składający deklarację nie jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym 
nieruchomości do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub umowę zawartą z właścicielem 
nieruchomości, wskazujący podmiot odpowiedzialny do wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. 

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta 
Gminy Bolesław w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

3)  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Bolesław w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 
zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas 
zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. 

4)  Należy podać nr działki wyłącznie w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkała nie posiada nadanego numeru porządkowego 
nieruchomości. 

5)  W przypadku osób fizycznych należy podać PESEL, natomiast w przypadku pozostałych podmiotów należy podać NIP.  
6)  W przypadku, gdy podana liczba osób jest inna niż liczba osób zameldowanych, do deklaracji należy dołączyć oświadczenie ze 

wskazaniem niemieszkających osób i ich aktualnego adresu zamieszkania.  
 Osoba zamieszkała na terenie danej nieruchomości to osoba, która na terenie tej nieruchomości przebywa, zazwyczaj spędza czas 

przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami, 
interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.  

7)  Stawka opłaty ustalona w Uchwale Rady Gminy Bolesław w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat, zgodnie z wybranym sposobem zbierania odpadów, przy czym zbieranie odpadów powinno 
odbywać się w sposób selektywny, zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy o odpadach. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi jest wyższa, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.  

8) Zwolnienie na podstawie uchwały Rady Gminy Bolesław w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których 
dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
Na potwierdzenie prawa do zwolnienia w części z opłaty niezbędne jest dołączenie do niniejszej deklaracji stosownego dokumentu 
wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu, potwierdzającego uprawnienie do zwolnienia  
(np. zaświadczenie, decyzja, karta informacyjna). Dokument ten powinien określać liczbę osób w gospodarstwie domowym, dla których 
dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy  
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 
Zwolnienie obowiązuje od miesiąca, w którym złożono deklarację z uwzględnieniem kwoty zwolnienia w wyliczonej stawce opłaty 
miesięcznej. Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Wójta o każdej zmianie warunków mających wpływ na 
zakres otrzymanego zwolnienia. 

9)  Opłatę należy wnosić bez wezwania, w terminach określonych w Uchwale Rady Gminy Bolesław w sprawie określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne 
miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

10)Pełnomocnik winien dołączyć do niniejszej deklaracji pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, 
zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.  


