
UCHWAŁA NR XXIX/218/13
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 20 listopada 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 2013r., poz. 594 i 645) oraz art. 6n ust. 1 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. poz. 21, 
228 i 888), 

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. 

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. Deklarację o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Wójta Gminy 
Bolesławiec, w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

2) 14 dni od dnia zaistnienia zmiany danych określonych w deklaracji, będących podstawą do ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/171/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 07 marca 2013r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013r., poz. 1967). 

§ 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 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIX/218/13 RADY GMINY BOLESŁAWIEC Z DNIA 20 LISTOPADA 2013 R. 

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

                                                                                                                                                         KO-1 

D E K L A R A C J A 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI Z TERENÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

DATA WPŁYWU DO URZĘDU 
(pieczęć urzędu) 

 
 
 
 
……………………………………..………………… 

Podstawa prawna:      Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zwana dalej ustawą. 

Składający:                    Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości
1)

 w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy.  

Termin składania:       W terminach określonych w art. 6m ust. 1
2)

 i 2
3)

 ustawy. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
1. Nazwa i adres 

URZĄD GMINY BOLESŁAWIEC 
UL. TEATRALNA NR 1A, 59-700 BOLESŁAWIEC 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
  2.Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

                                                                 Pierwsza deklaracja                                                      Zmiana danych deklaracji
4) 

 

                                                             (data: ……………………………………..……..…… )                        (data zaistnienia zmiany: ……………………………………..……..……) 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
  3.Rodzja podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

           Osoba fizyczna                                                             Osoba prawna 
 

            Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej np. wspólnota mieszkaniowa 
 
  4.Tytyuł prawny władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat). 

 
           Właściciel                                                                      Współwłaściciel                                                            Zarządca 

 
            Użytkownik wieczysty                                                 Współużytkownik wieczysty     
 
            Inny (wpisać jaki np. użytkownik, najemca, dzierżawca): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
        

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE – OSOBA  FIZYCZNA 
5.Nazwisko 
 
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.Imię / imiona 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6.PESEL 
        

7.Nr telefonu (nieobowiązkowo) 
 
 
………………………………………………………………………….…… 

8. Adres e-mail (nieobowiązkowo) 
 
 
……………………………………………………………………………………. 

D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE – POZOSTAŁE PODMIOTY 

9.Pełna nazwa 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10.Skrócona nazwa 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11.Osoba upoważniona do reprezentowania 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Podstawa umocowania………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

12.Identyfikator REGON 
 
………………………………………….……………… 

13.Identyfikator NIP 
 
………………………………………………….…….. 

14.Nr telefonu (nieobowiązkowo) 
 
…………………………………………………………………… 

15.Adres e-mail (nieobowiązkowo) 
 
…………………………………………………… 
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D.3. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

16.Kraj 
 
………………………………………….……………………………………… 

17.Województwo 
 
……………………….……………………………………………………… 

18.Powiat 
 
………………………………………….…………………………………… 

19.Gmina 
 
……………………………………………………………………….………… 

20.Miejscowość 
 
……………………………………………….……………………………… 

21.Ulica 
 
……………………………………….……………………………………… 

22.Nr domu 
 
……………………………………………………….……… 

23.Nr lokalu 
 
……………………………….…………………… 

24.Kod pocztowy 
 
…………………...…………………………………… 

25.Poczta 
 
…………………………………………………………….. 

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnia się jeśli jest inny niż adres zamieszkania / siedziby) 
26.Kraj 
 
………………………………………………………….……..……………………… 

27.Miejscowość 
 
……………………………………………………….……………………… 

28.Ulica 
 
……………………………………….………………………………… 

29.Nr domu 
 
…………………………………………………..………..… 

30.Nr lokalu 
 
……………………………………….…………… 

31.Kod pocztowy 
 
……………………………………..………………………. 

32.Poczta 
 
………………………………………………………… 

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY5) 
33.Gmina 

BOLESŁAWIEC 
............................................................................................. 

34.Miejscowość 
 
…………………………………………….………………………………… 

35.Ulica 
 
………………………….……………………………………………… 

36.Nr domu 
 
…………………………………………………….…… 

37.Nr lokalu 
 
………………………….…………………………… 

38.Kod pocztowy 
 
…………………………………………………….……………. 

39.Poczta 
 
…………………………………………………… 

40.Nr działki (w przypadku braku nr 
domu) 
…………………………………………………………. 

41.Lokalizacja nieruchomości (np. obok budynku nr 12) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

42.Liczba osób zamieszkujących 
 
…………………………………………………….. 

F. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
43.Sposób zbierania odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

                       Selektywnie
6)

 (segregacja odpadów) a odpady zmieszane 1 raz w miesiącu                          Nieselektywnie 1 raz w miesiącu 
 
                       Selektywnie

6)
 (segregacja odpadów) a odpady zmieszane 2 razy w miesiącu                        Nieselektywnie 2 razy w miesiącu 

 

44.Sposób postępowania z odpadami zielonymi tj. trawa, drobne gałęzie (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

                       Kompostowanie na terenie nieruchomości we własnym zakresie                                         Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych                                         
ddd                                                                                                                                                                           1 raz w miesiącu w okresie 01.V-30.XI 
 

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI7) 
Ilość osób zamieszkujących 

nieruchomość 
Ilość lokali ze wskazaną                   

w kolumnie 1 liczbą osób 
Miesięczna stawka opłaty [zł] Kwota opłaty kwartalnej [zł] 

1 2 3 4 
45. 
 
………………………………………………………….. 

46. 
 
………………………………………………………….. 

47. 
 

………………………………………………………….. 

48. 
 

………………………………………………………….. 

49. 
 
………………………………………………………….. 

50. 
 

………………………………………………………….. 

51. 
 

………………………………………………………….. 

52. 
 

…………………………………………………………. 

53. 
 
………………………………………………………….. 

54. 
 

………………………………………………………….. 

55. 
 

………………………………………………………….. 

56. 
 

…………………………………………………………. 

57. 
 
………………………………………………………….. 

58. 
 

………………………………………………………….. 

59. 
 

………………………………………………………….. 

60. 
 

…………………………………………………………. 

61. 
 
………………………………………………………….. 

62. 
 
………………………………………………………….. 

63. 
 
………………………………………………………….. 

64. 
 
………………………………………………………….. 

 
RAZEM: 

 

65. 
 

………………………………………………………….. 

H. ZAŁĄCZNIKI8) 
66.Rodzja załącznika dołączonego do deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
                       Pełnomocnictwo                                          Uzasadnienie do korekty deklaracji                         Inne (podać jakie): …………………………………………………… 
 

I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

67. Miejscowość i data  
 
 
 …………………………………………………………………………………………………      

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej 
deklaracji 
 
68. Czytelny podpis: …………………………………………………………………………………………….……………………….. 
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J. ADNOTACJE ORGANU 
69.Uwagi organu 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

70. Data (dzień-miesiąc-rok) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 

71.Podpis sprawdzającego 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

P O U C Z E N I E 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz.U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zmianami). 

Objaśnienia do deklaracji 
Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z objaśnieniami                                
i informacjami zawartymi na formularzu. 
 
Jeżeli pole zaznaczone do wypełnienia nie będzie wypełnione – organ 
weryfikujący przyjmie, że składający deklarację wpisał „0” lub „nie dotyczy”. 
 

1) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.                          
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właściciela 
nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika 
wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością. 
 

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta 
deklarację o 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. 
 

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 której nastąpiła zmiana. 

 
4) Zmianę danych deklaracji zaznacza się w przypadku zmiany 

danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. rodzaj 
gospodarstwa domowego. 

 
5) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

 
6) Zakres selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa 

uchwała Rady Gminy Bolesławiec w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec. 
Sposób zbierania i przekazywania odpadów komunalnych będzie 
podlegał kontroli. W przypadku nie wywiązywania się                               
z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych wójt 
w drodze decyzji naliczy opłatę za usuwanie odpadów 
komunalnych zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 

 
7) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych Gminy Bolesławiec ustala się                       
w sposób następujący: 
W pierwszej kolejności określa się ilością osób                                   
zamieszkujących teren nieruchomości – kolumna 1. Następnie                              
w wybranej/nych pozycji/jach wskazanych w kolumnie 2 
wpisujemy ilość lokali ze wskazaną w kolumnie 1 ilością osób.                            
W wybranej/ych pozycji/jach wskazanych w kolumnie 3 wpisuje 
się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi ustaloną uchwałą Rady Gminy Bolesławiec                       
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 
Pozycje kolumny 4 są wynikiem mnożenia: 

 
wybranej pozycji z kolumny 2 x wybranej pozycji z kolumny 3 x 3 

miesiące (kwartał) 
 

Pozycja 65 jest wynikiem zsumowania wszystkich pozycji                  
z kolumny 4. 
 

8) Do deklaracji właściciel nieruchomości zobowiązany jest dołączyć: 
- pełnomocnictwo w przypadku, gdy deklarację składa 

osoba reprezentująca składającego deklarację; 
- pisemne uzasadnienie do korekty deklaracji. 

 
9) Wypełnianie w części D deklaracji pozycji oznaczonych numerami 

7 i 8 oraz 14 i 15 jest nieobowiązkowe. 
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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 i 888) 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.

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,
pouczenie oraz sposób składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

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).

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 określonego w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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