
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA 

OBSZARZE GMINY BOGUCHWAŁA ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI 

WIELOLOKALOWYMI 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 

1399 z późn. zm.). 

Składający: Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Boguchwała, jeżeli 

nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki 

właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 24 czerwca 1994 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Termin składania deklaracji: W terminie 14 dni liczonych od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a także w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany 

danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.  

 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Boguchwale ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała lub pocztą na wskazany 

wyżej adres. 

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami. 

Deklaracja może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (właściwy kwadrat oznaczyć znakiem x) 

                  

                pierwsza deklaracja                      zmiana danych w deklaracji 

 

W przypadku pierwszej deklaracji podać datę od kiedy nieruchomość jest zamieszkała:      ………. - ……… - …….                        

                                                                                                                                                           ( dzień – miesiąc – rok )   

 

W przypadku zmiany danych lub korekty deklaracji podać datę powstania zmiany:             ………. - ……… - …….                        

                                                                                                                                                           ( dzień – miesiąc – rok )   

W przypadku zmiany danych bądź korekty deklaracji podać przyczynę: 

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

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

 

B. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 * - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną                       
** - dotyczy osoby fizycznej  

 
 

Rodzaj właściciela nieruchomości ( właściwy kwadrat oznaczyć znakiem x)    

 
1. Osoba  fizyczna               2.  Osoba  prawna              3.  Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej      

4. Nazwa pełna* / Nazwisko **  

5. Nazwa skrócona*/ Pierwsze imię, drugie imię** 

6. Numer PESEL** 7. Identyfikator REGON* 8. NIP  

9. Telefon kontaktowy 

10. Adres (poczty elektronicznej) e-mail  

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

C. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

11. Miejscowość 

 

12. Ulica 

13. Kod pocztowy 14. Nr domu 15. Nr lokalu 

D. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli adres jest inny niż podany w punkcie B.) 

16. Miejscowość 

 

17. Ulica 

18. Kod pocztowy 19. Nr domu 20. Nr lokalu 



E. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW (właściwy kwadrat oznaczyć znakiem x) 

21. Oświadczam, że na w/w nieruchomości odpady zbierane są w sposób:                 selektywny 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                  nieselektywny 

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

F. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH DANĄ NIERUCHOMOŚĆ 
 

23. Adres nieruchomości 

 

24. Liczba osób zamieszkująca 

daną nieruchomość 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

G.  25. Wysokość stawki za odbiór odpadów komunalnych. (właściwy kwadrat oznaczyć znakiem x) 

        

         jeżeli odpady są zbierane i gromadzone w sposób selektywny: 7 zł na miesiąc od osoby 

 

         jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 11 zł na miesiąc od osoby 

26. Kwota miesięcznej opłaty(oblicza i wpisuje wypełniający deklarację. Opłata to iloczyn stawki oznaczonej w wierszu 25, oraz 

ilości osób podanej w wierszu 22. ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Pouczenie:  
W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwot wynikających z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w 

niepełnej kwocie, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3 a ustawy z 

dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) 

 

27. Imię 

 

28. Nazwisko 

 

29. Data wypełnienia deklaracji (dzień- miesiąc- rok) 

 

30. Podpis (pieczęć) właściciela lub osoby władającej 

nieruchomością/ osoby reprezentującej 

Objaśnienia:  

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Boguchwały 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. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany 

złożyć nową deklarację do Burmistrza Boguchwały w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg zmienionej wysokości 

uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji 

Burmistrz Boguchwały 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.  

4. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz 

Boguchwały określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  


