
 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA OBSZARZE GMINY BOGUCHWAŁA  

W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ I ZAGRODOWEJ 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) 
 

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

rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 
 

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

mieszkańca, a także w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku 

zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
  

Miejsce składania: Urząd Miejski w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała – osobiście lub pocztą. 

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami. 
Deklaracja może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej - platforma ePUAP. 

 

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
      (właściwy kwadrat oznaczyć znakiem  X ) 

 PIERWSZA DEKLARACJA   data zamieszkania  (dzień - miesiąc - rok)    ……………………………………….…  

 ZMIANA DANYCH W DEKLARACJI 
1)

 data powstania zmiany (dzień - miesiąc - rok) ………………...………….. 

 KOREKTA DEKLARACJI 
2)

  data obowiązywania korekty (dzień - miesiąc - rok)   …………………………….… 

 

W przypadku zmiany danych/korekty deklaracji proszę podać przyczynę: 

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

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

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

1. Nazwisko   2. Pierwsze imię, drugie imię 

3. Numer PESEL 4. Telefon kontaktowy 

 

5. Adres (poczty elektronicznej) e-mail  

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

C. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

6. Miejscowość 

 

7. Ulica 

8. Kod pocztowy 9. Nr domu 10. Nr lokalu 

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

11. Miejscowość 

 

12. Ulica 

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

16.  

     Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części C zamieszkiwana jest przez  ................. osób (podać liczbę osób). 



17. 

     Oświadczam, że odpady na nieruchomości gromadzone będą w sposób selektywny. 
3)

 

18.   
      Oświadczam, że bioodpady będą zagospodarowane w przydomowym kompostowniku znajdującym się na 

terenie nieruchomości (właściwy kwadrat oznaczyć znakiem X): 

                                                                                                                    TAK                     NIE 

E. WSKAZANIE KWOTY OPŁATY (właściwy kwadrat oznaczyć znakiem  X) : 

19. 
 

Wielkość gospodarstwa  (ilość osób) 

20. 

Wysokość miesięcznej opłaty  

w przypadku posiadania 

kompostownika 

21. 

Wysokość miesięcznej opłaty  

w przypadku nie posiadania 

kompostownika 

1 osobowe    23 zł    24 zł 

2 osobowe    47 zł    48 zł 

3 osobowe    71 zł    72 zł 

4 osobowe    94 zł    95 zł 

5  osobowe  114 zł  115 zł 

6 - 8 osobowe  123 zł  125 zł 

od 9 osób  133 zł  135 zł 

22. KWOTA MIESIĘCZNEJ OPŁATY (wpisuje wypełniający deklarację).  

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

23.Imię 

 
24. Nazwisko 

 

25.Data wypełnienia deklaracji  (dzień- miesiąc- rok) 26.Podpis właściciela  

 

 
 

Objaśnienia: 
 

1) Zmiana danych w deklaracji to zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców na nieruchomości) 
2) Korektę deklaracji wypełnia się w przypadku błędów w poprzednio złożonej deklaracji, wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich, itp. 
3) Obowiązek selektywnego zbierania odpadów wynika z zapisów art. 5 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   
    (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) 
 

    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.  

    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.  

Pouczenie: 
 

     Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie nie złożenia 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 dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody,  
a w przypadku ich braku -uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.  

    Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

     W przypadku niewpłacenia 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. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.) 

Klauzula informacyjna: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale (dalej: Urząd) jest Gmina Boguchwała z siedzibą przy 

ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, reprezentowana przez Burmistrza Boguchwały. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod 
adresem: iod@boguchwala.pl.  

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zadań własnych samorządu w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. Podstawę 

prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)  w związku z przepisami Ustawy z dnia z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w zakresie 
utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. Odbiorcami danych osobowych 

mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, organy wymiaru 
sprawiedliwości, organy ściągania  w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na 

podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina 

Na warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, właścicielom danych osobowych przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na warunkach określonych w RODO. Dane osobowe nie 

będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 


