
Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr VI/53/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 8 kwietnia 2019r. 
 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, 

 NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r. poz. 
1454 ze zm.) zwana dalej „ustawą”. 

Składający:      Właściciele nieruchomości (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy), na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właściciele domków letniskowych, lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 
przez część roku, położonych na terenie Gminy Bolesław.

1,9) 

Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych, a każdą następną w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 
zmianę wysokości opłaty (zmiana określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na 
danej nieruchomości) bądź też wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty. 

Miejsce składania: Urząd Gminy Bolesław  ul. Główna 58, 32-329 Bolesław. 
Organ właściwy do złożenia deklaracji:  WÓJT GMINY BOLESŁAW  ul. Główna 58, 32-329 Bolesław 
 

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

  1. PIERWSZA DEKLARACJA - data powstania obowiązku ponoszenia opłaty: …………………………………...…… 

  2. NOWA DEKLARACJA  (ZMIENIAJĄCA)
2,3) 

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

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

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

  3. KOREKTA DEKLARACJI 
3)

 (w przypadku błędów w poprzedniej deklaracji) 

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

  4. WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU - data wygaśnięcia obowiązku: ……………………………………………….…………. 

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

1. Składający (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

    osoba fizyczna                jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej          

2. Rodzaj podmiotu (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     właściciel  nieruchomości                                   współwłaściciel                                              najemca, dzierżawca          

     użytkownik wieczysty                                         inny podmiot władający nieruchomością        

     jednostka  organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu       

3. Imię i nazwisko (osoba fizyczna) lub pełna nazwa (osoba prawna lub jednostka organizacyjna  nieposiadająca osobowości prawnej) 

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

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

     PESEL ………………………………   NIP ………………………………………………………………………………………..…. 

(dot. osób fizycznych)                            (dot. osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych prowadzących  
  działalność gospodarczą)  

4. Adres zamieszkania / Adres siedziby   składającego deklarację 

Województwo 

……………………………….. 

Miejscowość 

……………………………………………. 

Ulica 

…………………………………………………………... 

Nr budynku 

……………………………….. 

Nr lokalu 

…………………………………………… 

Kod pocztowy 

………………………..…. 

Poczta 

……………………………... 

Numer telefonu  
………………………………………………………... 

Adres e-mail (pozycja nieobowiązkowa) 

…………………………………………………………………………………… 

C. ADRES  NIERUCHOMOŚCI,  NA  KTÓREJ  POWSTAJĄ  ODPADY  KOMUNALNE  
(wypełnić, jeśli jest inny niż w części B) 

Miejscowość 

 

………………………………………. 

Ulica 

 

………………………………………. 

Nr budynku  

 

………………………… 

Nr lokalu 

 

…………………………….. 

Numer działki (wypełnić w przypadku braku numeru porządkowego nieruchomości) ……………………………………………………… 

D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne będą zbierane  
w sposób: 

□   selektywny                                         □   nieselektywny (zmieszany) 



E. OŚWIADCZENIE  WŁAŚCICIELA  NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKAŁEJ 

(wypełniają właściciele nieruchomości,  na której  nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - dotyczy 
nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna) 

1 2 3 4 5 

Rodzaj (pojemność) 
pojemnika 

Ilość pojemników 
danego rodzaju5)

 

Ilość wywozów 
w ciągu 1 
miesiąca

6)
 

Stawka opłaty za dany 
rodzaj pojemnika

7)
 

Miesięczna wysokość opłaty  
za dany rodzaj pojemnika (iloczyn 
liczb podanych w kolumnie 2, 3 i 4) 

80 litrów …........... szt. …............... …..................... zł ……………………....... zł/m-c 

120 litrów ……........ szt. …................ ……………...... zł …................................ zł/m-c 

240 litrów ……........ szt. …………..... ……………...... zł …................................ zł/m-c 

1100 litrów …........... szt. …………..... …..................... zł ……………………...... zł/m-c 

1500 litrów …........... szt. …............... …..................... zł ……………………....... zł/m-c 

2500 litrów …........... szt. …............... …..................... zł ……………………....... zł/m-c 

7000 litrów …........... szt. …............... …..................... zł ……………………....... zł/m-c 

12000 litrów …........... szt. …............... …..................... zł ……………………....... zł/m-c 

Łączna miesięczna deklarowana wysokość opłaty z nieruchomości 
niezamieszkałej

8)
  (suma opłat cząstkowych wyliczonych w kolumnie 5) 

 

……….……………....... zł/m-c 

F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI,  NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ  DOMKI LETNISKOWE,  
LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, 
WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 

1 2 3 

Liczba domków letniskowych lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 
Ryczałtowa roczna stawka opłaty 

Roczna wysokość opłaty 
(iloczyn liczb podanych  

w kolumnie 1 i 2) 

….................................................................. …........................................ zł/rok …............................... zł/rok 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym 

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

             Data wypełnienia deklaracji                                                                                Czytelny podpis (pieczęć) składającego 

Pouczenie: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawiania 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. 
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. W przypadku zmiany danych lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była 
świadczona. 

4. Deklaracja stanowi podstawę do wnoszenia opłat 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 złożenia nowej deklaracji/korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Ilości pojemników należy określić na podstawie Rozdziału 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław. 
6. Należy wskazać częstotliwość wywozu pojemników w miesiącu, z zachowaniem minimalnej częstotliwości określonej w § 11 Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław. 
7. Stawki opłaty ustalone 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. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi 
powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, wypełniają deklaracje w częściach: A, B, C, D, F, G. 

10. 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. 

11. Wraz z deklaracją należy złożyć pełnomocnictwo, w przypadku kiedy właściciel nieruchomości reprezentowany jest przez pełnomocnika.  


