
UCHWAŁA NR XXII/171/13
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 7 marca 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 
181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 
675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, 
poz. 887, Dz.U. z 2012r., poz. 567) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o  utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.  z 2012r., poz. 391 i 951, z 2013r. Nr 21, 228) , 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej winna spełniać następujące warunki: 

1) Elektroniczny formularz deklaracji winien być w formacie danych XML. 

2) Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie danych XML – określa 
załącznik do niniejszej uchwały. 

3) Deklarację przesyłają właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za pośrednictwem strony 
internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl . 

4) Deklaracje przesyłane w formie elektronicznej winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pośrednictwem ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP. 

§ 2. Określa się wykaz dokumentów, potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które organ wykonawczy 
może żądać od właściciela nieruchomości: 

1) Rachunek za pobór wody i odprowadzanie ścieków. 

2) Potwierdzenie zamieszkania w domu akademickim, internacie, wynajętym mieszkaniu znajdującym się w innej 
gminie lub oświadczenie w tej sprawie. 

3) Oświadczenie o przebywaniu za granicą. 

4) Odpis postanowienia o zastosowaniu aresztu tymczasowego lub zaświadczenia sądu o odbywaniu kary 
pozbawienia wolności. 

5) Wykaz wszystkich lokali mieszkalnych danej nieruchomości wraz z liczbą mieszkańców zamieszkujących 
każdy lokal mieszkalny (w przypadku spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych). 

6) Inne dokumenty potwierdzające czasową nieobecność osób zamieszkałych daną nieruchomość. 

§ 3. Wypełnioną pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Bolesławiec, w terminie 14 dni od dnia jej 
otrzymania. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego .  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Bogusław Uziej
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PIERWSZA DEKLARACJA

Podstawa 
prawna: 

Składający: 

Termin 
składania:

właściciel współwłaściciel użytkownik wieczysty

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

odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy1)                                                                      

Dzień-miesiąc-rok
___-___-_______

współużytkownik wieczysty zarządca

DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

A. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Bolesławiec, przez których rozumie się także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością.

REGON (dotyczy osoby prawnej)

W terminie 14 dni od dnia otrzymania, a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia
opłaty lub zaistnienie zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty (patrz pouczenie - pkt. 2 i 3 na ostatniej stronie formularza deklaracji).

osoba fizyczna osoba prawna

jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości 
prawnej np. wspólnota 
mieszkaniowa2)

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

                                        inny (wpisać, jaki np. użytkownik, najemca, dzierżawca): …………………………………………………………...……………...………

NIP (dotyczy osoby prawnej)

Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć właściwą kratkę).

Urząd Gminy Bolesławiec

ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec

PESEL (dotyczy osoby fizycznej)

Imię i nazwisko / Pełna nazwa 

B. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI                                                                                                                                                                                              

ZMIANA DANYCH W DEKLARACJI                                                      
(data zaistnienia zmiany …………………………………….……...….)

z dnia 7 marca 2013 r.
Rady Gminy Bolesławiec
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/171/13
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G. INFORMACJE O CZĘSTOTLIWOŚCI I SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

2 razy w miesiącu, w tym odpady zielone jeden raz                                
w miesiącu w okresie 01.V-30.XI

1 raz w miesiącu, w tym odpady zielone                                 
w okresie 01.V-30.XI

1 raz w miesiącu, w tym odpady zielone w okresie 01.V-30.XI

Miejscowość Kod pocztowy

W przypadku różnicy pomiędzy ilością osób zameldowanych a zamieszkałych na terenie nieruchomości należy do deklaracji dołączyć
wyjaśnienie przyczyny tej różnicy.

Gmina

Telefon

F. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNEF. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Gmina                                                                                                            
BOLESŁAWIEC                                                                                                                                                                                                                                   

Ulica

E. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnia się jeśli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby)

Kraj Województwo Powiat

Gmina                                                                                                            
BOLESŁAWIEC                                                                                                                                                                                                                                   

Nr domu / Nr lokalu

Województwo

Ulica Nr domu / Nr lokalu

Powiat

Miejscowość

E-mail

D. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

Kraj

Kod pocztowy Poczta

Gmina

2 razy w miesiącu, w tym odpady zielone jeden raz                  
w miesiącu w okresie 01.V-30.XI

Wykaz osób zamieszkujących teren nieruchomości, wskazanej w części F deklaracji (podać imię i nazwisko) :

          2. nieselektywne:

1 raz w miesiącu, przy czym odpady zielone kompostuję

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Nr domu / Nr lokalu

1 raz w miesiącu, przy czym odpady zielone kompostuję

Poczta

11. ………………………………………………………………………….

Oświadczam, że na terenie nieruchomości, wskazanej w części F deklaracji zamieszkuje  …………….. osób (podać liczbę).

Poczta

7. ………………………………………………………………………….

8. ………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………….

5. ………………………………………………………………………….

4. …………………………………………………………………………. 10. ………………………………………………………………………….

1. ………………………………………………………………………….

2 razy w miesiącu, przy czym odpady zielone 
kompostuję

Sposób zbierania i częstotliwość przekazywania odpadów komunalnych (zaznaczyć jedną  właściwą kratkę) 2 ) 

2 razy w miesiącu, przy czym odpady zielone kompostuję

                 1. selektywnie:

12. ………………………………………………………………………….6. ………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………….

9. ………………………………………………………………………….
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Kwartalna kwota opłaty 4)                                                                                      

(miesięczna kwota opłaty x 3 miesiące)

Adnotacje księgowości

I. OŚWIADCZENIE I PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Liczba osób zamieszkujących 
nieruchomość

J. ADNOTACJE ORGANU

Miesięczna stawka opłaty 3)  

Telefon

W wyniku czynności sprawdzających stwierdzono

Data Podpis sprawdzającego

Wyżej wyliczoną opłatę zobowiązuję się wnosić bez wezwania w następujących terminach: do 15 marca danego roku za I kwartał; do 15 maja danego roku za
II kwartał; do 15 września danego roku za III kwartał; do 15 listopada danego roku za IV kwartał (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bolesławiec w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłay za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

2) Sposób zbierania i przekazywania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę na usuwanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.

Adnotacje urzędowe

Imię Nazwisko Podpis i pieczęć osoby

Imię, nazwisko osoby odpowiedzialnej za prawidłowe obliczenie opłaty

Data wpływu

5) W imeniu spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej deklarację podpisuje organ reprezentujący te jednostki.5) W imeniu spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej deklarację podpisuje organ reprezentujący te jednostki.

POUCZENIE
1) W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z późniejszymi zmianami).

3) W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 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.

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

4) Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2012, poz. 749) podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za 
zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki 
wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

3) Stawka opłaty została określona w Uchwale Rady Gminy Bolesławiec w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

OBJAŚNIENIA
1) Nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy - należy przez to rozumieć "miejsce zamieszkania", którego definicja została określona w Rozporządzeniu (WE)
Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 73/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań, czyli miejsce, w którym osoba zazwyczaj
spędza czas przeznaczony na odpocznek, niezaleznie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych,
interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

4) W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 391 i 951, z 2013r., poz. 21, 228) rada gminy, uwzględniając konieczność 
zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ułatwienia składania deklaracji, określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: 

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 
nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja 
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach 
i miejscu składania deklaracji; 

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności: 

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. 

Rada gminy, na mocy art. 6n ust. 2 ww. ustawy może określić również wykaz dokumentów 
potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Bolesławiec podjęła uchwałę, która określa: wzór deklaracji, 
zawierający m.in. informację o terminach i miejscu jej składania, objaśnienia dotyczące sposobu jej 
wypełnienia oraz pouczenie; sposób składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 
wykaz dokumentów, które organ wykonawczy może zażądać od składającego deklarację, celem 
potwierdzenia danych zawartych w deklaracji. 

W deklaracji właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy podaje swoje dane i adres 
nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne, wpisuje miesięczną stawkę opłaty ustaloną 
w odrębnej uchwale, a następnie mnoży ją przez 3, aby uzyskać wartość opłaty kwartalnej. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właściciela 
nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością. W świetle tej definicji właścicielem nieruchomości jest zatem zarówno 
posiadacz nieruchomości, czyli ten, kto włada nią jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i użytkownik, 
najemca, dzierżawca lub posiadający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą 
nieruchomością (posiadacz zależny). 

Deklaracje zostaną dostarczone do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
m.in. za pośrednictwem sołtysów, listownie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 

Pierwszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Bolesławiec w terminie 14 dni od dnia jej 
otrzymania. Po upływie tego terminu właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
mają obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w terminie 14 dni od dnia, w którym zamieszkał na wskazanej nieruchomości pierwszy mieszkaniec lub 
powstały na niej odpady komunalne. W przypadku zmiany danych stanowiących podstawę do ustalenia 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany 
do złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się wówczas za miesiąc, w którym zmiana ta 
wystąpiła. 

Deklaracje mogą być składane osobiście w Urzędzie Gminy Bolesławiec, listownie bądź za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jest aktem prawa 
miejscowego oraz stanowi podstawę do prowadzenia kolejnych działań dążących do realizacji celu, jakim 
jest wprowadzenie od 1 lipca 2013r. nowego systemu gospodarki odpadami w Gminie Bolesławiec. 
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