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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 

NA TERENIE GMINY BOLESŁAWIEC 

DATA WPŁYWU DO URZĘDU 
(pieczęć urzędu) 

 
 

 
 
 
……………………………………..………………… 

Podstawa prawna:     

Składający:        

 

 

Termin składania: 

 

Organ właściwy do 

złożenia deklaracji:        

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

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości
, 

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek                  

organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających 

nieruchomością.  

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych. 

 

Wójt Gminy Bolesławiec 

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              (data złożenia : _ _ - _ _ - _ _ _ _, dotyczy opłaty od miesiąca : _ _ - _ _ - _ _ _ _)            

□ Zmiana danych deklaracji
 1)

 (data złożenia: _ _ - _ _ - _ _ _ _, dotyczy opłaty od miesiąca : _ _ - _ _ - _ _ _ _)            

□ Korekta deklaracji
2)                    

 (data złożenia: _ _ - _ _ - _ _ _ _, dotyczy opłaty od miesiąca : _ _ - _ _ - _ _ _ _)            

 

W razie zmiany/korekty deklaracji proszę podać uzasadnienie: ……………………………..…………………………………..…………………………………..……………………………………….……… 
 
……………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..………….. 
 

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 

  4.Tytyuł prawny władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat). 

□ Właściciel                                                                     □ Współwłaściciel                                                           □ Spółdzielnia mieszkaniowa 

 

□Użytkownik wieczysty                                                 □ Współużytkownik wieczysty                                     □ Wspólnota mieszkaniowa 

 

□ 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  
 
 
…………………………………………………………………………. 

8.Adres e-mail 
 
 
……………………………………………………………………………………. 

x 20 03 2020 01 03 2020 

ZMIANA ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH 
NIERUCHOMOŚĆ. 

x 

x 

KOWALSKI 

JAN   ADAM 

5 0 0 1 0 1 0 1 2 3 4  75 765 43 21 jan.kowalski@poczta.pl 
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 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  
 
…………………..…………………………………………… 

15.Adres e-mail  
 
……………………………………………………… 

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 – RODZAJ NIERUCHOMOŚCI 
33.  
 □ 1. nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy  

□ 2. nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

□ 3. nieruchomość, na której w części zamieszkują mieszkańcy i na której w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

□ 4. nieruchomość, na której przestali zamieszkiwać mieszkańcy lub/i przestały powstawać odpady komunalne 

□ 5. nieruchomość, której właścicielem przestała być osoba wskazana w części D.1. lub D.2. 

□ 6.nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym 

F. DANE IDENTYFIKACYJNE NIERUCHOMOŚCI3) 
34.Gmina 

BOLESŁAWIEC 

35.Miejscowość 
 
…………………………………………….……………………………… 

36.Ulica 
 
………………………….……………………………………………… 

37.Nr domu 
 
………………………………………………………….…… 

38.Nr lokalu 
 
………………………….……………………………… 

39.Kod pocztowy 
 
…………………………………………………….………… 

40.Poczta 
 
…………………………………………………… 

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

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

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

G.1. NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA 
43.Sposób zbierania odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ selektywny (segregacja)
4)                    □ nieselektywny (zmieszane) 

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                                         

o                                                                                                                                                                     1 raz w miesiącu w okresie 01.V-30.XI 

POLSKA DOLNOŚLĄSKIE BOLESŁAWIECKI 

BOLESŁAWIEC KRUSZYN BRZOSKWINIOWA 

4 59-700 BOLESŁAWIEC - 

x 

KRUSZYN BRZOSKWINIOWA 

4 - 59-700 BOLESŁAWIEC 

x 

x 
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45. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji zamieszkuje ……….………. (liczba mieszkańców). 

Wyliczenie opłaty kwartalnej 

Ilość osób zamieszkujących 
nieruchomość 

Stawka opłaty 5) 
Miesięczna stawka opłaty  
( należy wpisać iloczyn liczb 

wpisanych w punktach 46. i 47.) 

Kwota opłaty kwartalnej 6) 
(należy wpisać iloczyn liczby wpisanej 
w punkcie 48. i liczby 3 (ilość miesięcy 

w kwartale) 

46. 
 
…….………….…….……………………………… 

47. 
 
…….………….…….………………………………… 

48. 
 
…….………….…….…………..……………………… 

49. 
 
…………………………………………………………… 

50. Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………………….. zł 

G.2. NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA 
51.Sposób zbierania odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ selektywny (segregacja)
 4)                   □ nieselektywny (zmieszane) 

Pojemność pojemnika przeznaczonego 
dla nieruchomości 

Ilość pojemników Stawka opłaty
5)

 

Wysokość opłaty miesięcznej 
(należy wpisać iloczyn liczb wpisanych 
w poszczególnych wierszach tj. iloczyn 

liczby określającej ilość pojemników 
oraz stawki opłaty) 

Pojemnik 110 litrów 
52. 

…………………………………………………………. 
53. 
………………………………………………………….. 

54. 
……………………………………………..……………. 

Pojemnik 120 litrów 
55. 
……………………………………………………………. 

56. 
………………………………………………………….. 

57. 
……………………………………………..……………. 

Pojemnik 240 litrów 
58. 
………………………………………………………….... 

59. 
………………………………………………………….. 

60. 
……………………………………………..……………. 

Pojemnik 1100 litrów 
61. 
……………………………………………………………. 

62. 
………………………………………………………….. 

63. 
……..……………………………………………………. 

64. Pojemnik …………….. litrów 
65. 
……………………………………………………………. 

66. 
………………………………………………………….. 

67. 
……..……………………………………………………. 

 
Wysokość opłaty (należy wpisać sumę wszystkich kwot wynikających z kolumny czwartej) 

 

68. 
……..……………………………………………………. 

G.3. NIERUCHOMOŚĆ W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA I W CZĘŚĆI NIEZAMIESZKAŁA (należy wypełnić, jeśli co najmniej jeden lokal jest  lokalem, w 

którym w części zamieszkują mieszkańcy i w którym w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne) 

Wysokość opłaty (należy wpisać sumę opłat wynikającą z opłat w części 
zamieszkałej i części niezamieszkałej) 

69. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

G.4. DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE  

Wysokość opłaty7) 70. 
………………………………………………………………………………………………………………………....……. 

H. ZAŁĄCZNIKI 
71.Rodzja załącznika dołączonego do deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

                       □ Pełnomocnictwo                                          □ Uzasadnienie do korekty deklaracji                        □ Inne (podać jakie): …………………………………………………… 

I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

72. Miejscowość i data  
 
 
 …………………………………………………………………………………………………     

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej 
deklaracji 
 
73. Czytelny podpis: …………………………………………………………………………………………….……………………….. 

J. ADNOTACJE ORGANU 
74.Uwagi organu 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

76.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). 

3 

3 16 ZŁ 48 ZŁ 144 ZŁ 

144 

BOLESŁAWIEC, 20.03.2020 R. Jan Kowalski 
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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) Zmiana danych deklaracji - dotyczy wszelkich zmian mających wpływ na wymiar kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od nieruchomości (m.in.: zmiana ilości osób, zmiana sposobu gospodarowania odpadami itd.) skutkujący dla miesiąca bieżącego lub dla 

przyszłych miesięcy. Zgodnie z art. 6m Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 poz. 1399) termin złożenia 

deklaracji zmieniającej wynosi 14 dni od nastąpienia zmiany. 

2) Korekta deklaracji - koryguje uprzednio złożoną deklarację, która została błędnie sporządzona. Właścicielowi nieruchomości przysługuje 

takie prawo na mocy art. 81 Ordynacji podatkowej (Dz. U.2012, poz. 749). Korekta deklaracji koryguje naliczenia powstałe do momentu 

złożenia nowej deklaracji (zmieniającej).           

3) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
 

4) 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. 
 

5) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych Gminy Bolesławiec 
określa Uchwała Rady Gminy Bolesławiec w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
 

6) Terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych  
i niezamieszkałych określa Uchwała Rady Gminy Bolesławiec w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
 

7) Wysokość opłaty za domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowych określa Uchwała Rady 
Gminy Bolesławiec w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których 
znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
 

8) Do deklaracji właściciel nieruchomości zobowiązany jest dołączyć: 
- pełnomocnictwo w przypadku, gdy deklarację składa osoba reprezentująca składającego deklarację; 
- pisemne uzasadnienie do korekty deklaracji. 

 


