
Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XXII/226/2020  Rady Gminy Bolesław z dnia 30 listopada 2020r. 

  

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE W CZĘŚCI STANOWIĄ NIERUCHOMOŚCI, NA 
KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI 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. 
Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (pierwsza deklaracja). 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości, właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,  
w którym nastąpiła zmiana. 

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) 

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

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

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

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

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

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

B. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 

MIEJSCOWOŚĆ: ULICA: NR DOMU / NR LOKALU: 
 

  

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI (należy podać, gdy budynek nie posiada nadanego numeru porządkowego ): …………………………..…. 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

1. Składający (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  osoba fizyczna/osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą                 podmiot niebędący osobą fizyczną 
 

2. Rodzaj podmiotu1) (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     właściciel  nieruchomości                                   współwłaściciel                                              najemca, dzierżawca          

     inny podmiot władający nieruchomością ……………………………………………………………… 

3. Imię i nazwisko (osoba fizyczna) lub pełna nazwa (podmiot niebędący osobą fizyczną) 
 

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

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

    PESEL (osoba fizyczna) 
 

……………….….…………..……...……… 

NIP (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 
podmiotów niebędących osobą fizyczną) 

……..………………………………………………………………. 

Nr telefonu   
 

……………………………………………..  

Adres e-mail (pozycja nieobowiązkowa) 
 

…………………………………………………………………………………………… 

4. Adres zamieszkania / Adres siedziby   składającego deklarację (wypełnić, jeśli jest inny niż w części B): 

Województwo 
 
……………………………….. 

Miejscowość 
 
……………………………………………. 

Ulica 
 
………………………………………………………… 

Nr budynku 
 

……………………………….. 

Nr lokalu 
 

…………………………………………… 

Kod pocztowy 
 

………………………..…. 

Poczta 
 

………………………. 

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

D. DOTYCZY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

D.1. OPŁATA MIESIĘCZNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości 
wskazanej w części B zamieszkuje2): 

x 

Stawka 
opłaty3) 

= 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi4) 

Liczba osób: 
 

…………………… osoba/y 

………… 

zł/os/m-c 

 

…………………….…………………….……… zł / m-c 
(Liczba osób zamieszkujących nieruchomość2)) x (stawka opłaty3)) 



D.2. INFORMACJA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM 
JEDNORODZINNYM O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIU W NIM 
BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B, posiadam kompostownik przydomowy 
i kompostuję w nim bioodpady, stanowiące odpady komunalne   (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                                                 TAK                                                NIE 

D.3. KWOTA PRZYSŁUGUJĄCEGO ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY Z TYTUŁU POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA 
PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW5)  

         UWAGA! Części D.3. deklaracji wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia „TAK” w części D.2. 

Wysokość miesięcznej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(z części D.1.) 

…………………………..…….  zł / m-c x 

Wysokość zwolnienia z tytułu posiadania 
kompostownika przydomowego i kompostowania  
w nim bioodpadów 6) 

……………….……. % = 

Kwota zwolnienia 
 
 

 

 

…...……… zł / m-c 

D.4. KWOTA PRZYSŁUGUJĄCEGO ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY Z TYTUŁU NISKICH DOCHODÓW7) 
        UWAGA! Część D.4. deklaracji należy wypełnić tylko w przypadku przysługującego zwolnienia. 

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

Oświadczam, że właścicielowi nieruchomości przysługuje zwolnienie, o którym mowa w uchwale Rady Gminy Bolesław 
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 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 

Oświadczam, że wśród liczby osób, wskazanej  
w części D.1., zwolnieniu podlega  
 
          

………………………………………………. osoba/y 

x 

Stawka opłaty3) 

 
 
 

…….... zł/os/m-c 

x 

Wysokość 
zwolnienia7) 

 
 

……………. % 

= 

Kwota zwolnienia 
 

 
 

…………… zł / m-c 

D.5. WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ PO UWZGLĘDNIENIU KWOTY ZWOLNIEŃ W CZĘŚCI Z OPŁATY  
  UWAGA! Część D.5. deklaracji należy wypełnić tylko w przypadku przysługującego zwolnienia 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po 
uwzględnieniu zwolnień, o których mowa w części D.3. i/lub D.4.  - różnica pomiędzy 
opłatą należną z części D.1. a kwotą zwolnienia z części D.3. i/lub D.4. 

DO ZAPŁATY: 

 

……….………………. zł /m-c 

E. DOTYCZY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ 
ODPADY KOMUNALNE 

E.1. OPŁATA MIESIĘCZNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 
NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  (dotyczy części nieruchomości, na której 

prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna) 

1 2 3 4 5 

Rodzaj (pojemność) 
pojemnika/worka 

Ilość pojemników 
danego rodzaju8) 

Ilość wywozów w ciągu 
1 miesiąca9) 

Stawka opłaty za 
dany rodzaj 

pojemnika/worka3) 

Miesięczna wysokość opłaty za 
dany rodzaj pojemnika/worka 

 (iloczyn liczb podanych w kolumnie 2,3 i 4) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Łączna miesięczna deklarowana wysokość opłaty z części nieruchomości 
niezamieszkałej 10)  (suma opłat cząstkowych wyliczonych w kolumnie 5) 

 

……….……………....... zł/m-c 

F. OPŁATA MIESIĘCZNA DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, 
 NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ NIE 
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 11) 

ŁĄCZNA MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY tj.: 
SUMA OPŁATY Z CZĘŚĆI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ (D.1. LUB D.5.)  
ORAZ OPŁATY Z CZĘŚĆI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ (E.1.) 

 
 

……….……………...... zł/m-c 

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 12) 

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

 

……………………………………………….                                         ……………………………………………………..………………………….. 
             Data wypełnienia deklaracji                                                                                Czytelny podpis (pieczęć) składającego deklarację 

 



Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XXII/226/2020  Rady Gminy Bolesław z dnia 30 listopada 2020r. 

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. 

 
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) Należy podać liczbę osób faktycznie zamieszkujących. 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.  

 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.  

3) Stawki opłat ustalone w Uchwale Rady Gminy Bolesław w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat, przy czym zbieranie odpadów powinno odbywać się w sposób selektywny.   

4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.    

5) Zwolnienie na podstawie uchwały Rady Gminy Bolesław w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie obowiązuje od miesiąca, w którym złożono deklarację z uwzględnieniem kwoty 
zwolnienia w wyliczonej opłacie miesięcznej. 

6) Wysokość zwolnienia ustalona w uchwale Rady Gminy Bolesław w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

7) 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 
12.03.2004r. 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 opłacie miesięcznej. Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Wójta o każdej 
zmianie warunków mających wpływ na zakres otrzymanego zwolnienia. 

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

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław. 
10) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałej stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników  

z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
11) 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. 
12) Pełnomocnik winien dołączyć do niniejszej deklaracji pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.  

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bolesław reprezentowana przez Wójta Gminy, z siedzibą w Bolesławiu,  

ul. Główna 58. 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Gminy Bolesław: adres e-mail: iod@gminaboleslaw.pl.  
3. Pana/Pani dane są przetwarzane w związku ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bolesław. 
4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z późń. zm. (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja 
podatkowa, ustawy z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania 

określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 
7. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania. 
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z późń. zm. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W przypadku nie podania danych 
osobowych deklaracja nie zostanie rozpatrzona. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych). 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 


