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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 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Właściciel nieruchomości
 
w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

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

nieruchomości odpadów komunalnych. 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 w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  

 

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 (należy 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: _ _ - _ _ - _ _ _ _)            

 

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

□ Osoba fizyczna                             □ Osoba prawna                       □ Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

  4. Tytuł prawny władania nieruchomością (należy 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 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. PESEL 
        

8. Nr telefonu  
 
 
…………………………………………………………………………. 

9. Adres e-mail 
 
 
……………………………………………………………………………………. 
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 D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE – INNE PODMIOTY 
10. Pełna nazwa 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. Skrócona nazwa 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

13. Identyfikator REGON 
 
………………………………………………………………. 

14. Identyfikator NIP 
 
…………………………………………………………. 

15. Nr telefonu  
 
…………………..…………………………………………… 

16. Adres e-mail  
 
……………………………………………………… 

D.3. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

17. Kraj 
 
………………………………………….……………………………………… 

18. Województwo 
 
……………………….…………………………………………………… 

19. Powiat 
 
………………………………………….…………………………………… 

20. Gmina 
 
……………………………………………………………………….………… 

21. Miejscowość 
 
……………………………………………….…………………………… 

22. Ulica 
 
……………………………………….……………………………………… 

23. Nr domu 
 
……………………………………………………….……… 

24. Nr lokalu 
 
……………………………….………………… 

25. Kod pocztowy 
 
…………………...…………………………………… 

26. Poczta 
 
……………………………………………………………. 

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania / siedziby wskazany w części D.3.) 
27. Kraj 
 
………………………………………………………….……..………………………… 

28. Miejscowość 
 
……………………………………………………….…………………… 

29. Ulica 
 
……………………………………….………………………………… 

30. Nr domu 
 
…………………………………………………..………..……… 

31. Nr lokalu 
 
……………………………………….………… 

32. Kod pocztowy 
 
………………………………………….…………… 

33. Poczta 
 
………………………………………………………….… 

E. DANE NIERUCHOMOŚCI – RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 
34.  
 □ 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 znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

□ 5. nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym  

F. DANE IDENTYFIKACYJNE NIERUCHOMOŚCI3) 
35. Gmina 

BOLESŁAWIEC 

36. Miejscowość 
 
…………………………………………….……………………………… 

37. Ulica 
 
………………………….……………………………………………… 

38. Nr domu 
 
………………………………………………………….… 

39. Nr lokalu 
 
………………………….……………………………… 

40. Kod pocztowy 
 
…………………………………………………….………… 

41. Poczta 
 
…………………………………………………… 

42. Nr działki (należy podać w przypadku braku nr domu) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

43. Lokalizacja nieruchomości (np. obok/naprzeciwko budynku nr 12) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

G.1. NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA 
 

44. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji zamieszkuje ……….………. (należy wpisać ilość osób 

zamieszkujących nieruchomość). 
 

 

45. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji bioodpady stanowiące odpady komunalne 
kompostowane są we własnym zakresie w posiadanym kompostowniku przydomowym

4)
 (należy zaznaczyć właściwy kwadrat). 

 

□ Tak                                                                           □ Nie 
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G.1.1. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość Stawka opłaty5) 
Miesięczna kwota opłaty  

(należy wpisać iloczyn liczb wpisanych  
w poz. 46. i 47.) 

46. 
 

…….………….…….…………………………………………………... 

47. 
 

…….………….…….…………………………………………………... 

48. 
 

…….………….…….…………………………………………………... 

G.1.2. WYLICZENIE KWOTY ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI4)
 (należy 

wypełnić, jeżeli na nieruchomości bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostowane są we własnym zakresie w posiadanym kompostowniku przydomowym – 
w poz. 45 zaznaczono kwadrat „Tak”). 

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość Jednostkowa wysokość kwoty zwolnienia6) 
Miesięczna kwota zwolnienia  

(należy wpisać iloczyn liczb wpisanych  
w poz. 49. i 50.) 

49. 
 
…….………….…….…………………………………………………... 

50. 
 
…….………….…….…………………………………………………... 

51. 
 
…….………….…….…………………………………………………... 

G.1.3. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWOLNIENIA 
Z CZĘŚCI OPŁATY4) (należy wypełnić, jeżeli na nieruchomości bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostowane są we własnym zakresie w posiadanym 

kompostowniku przydomowym – w poz. 45 zaznaczono kwadrat „Tak”). 

Miesięczna kwota opłaty  
(należy wpisać kwotę z poz. 48) 

Miesięczna kwota zwolnienia  
(należy wpisać kwotę z poz. 51) 

Miesięczna kwota opłaty z uwzględnieniem 
zwolnienia z części opłaty 

(należy wpisać różnicę kwot z poz. 52 i 53) 
52. 
 
…….………….…….…………………………………………………... 

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

54. 
 
…….………….…….…………………………………………………... 

G.2. NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA 

Pojemność 
pojemnika 
lub worka 

Ilość pojemników lub worków z podziałem na frakcje odpadów komunalnych 

Łączna ilość 
pojemników 
lub worków 

Stawka 
opłaty7) 

Współczynnik 
częstotliwości 

odbioru8) 

Wysokość 
opłaty 

miesięcznej9) Metale 
i tworzywa 

sztuczne 
Szkło Papier Bioodpady 

Niesegreg. 
(zmieszane) 

odpady 
komunalne 

120 l 
55. 

……..…………… 

56. 

……..…………… 

57. 

……..…………… 

58. 

……..…………… 

59. 

……..…………… 

60. 

……..…………… 

61. 

……..…………… 
2,17 

62. 

……..…………… 

120l 
63. 

……..…………… 

64. 

……..…………… 

65. 

……..…………… 

66. 

……..…………… 

67. 

……..…………… 

68. 

……..…………… 

69. 

……..…………… 
1,08 

70. 

……..…………… 

120l 
71. 

……..…………… 

72. 

……..…………… 

73. 

……..…………… 

74. 

……..…………… 

75. 

……..…………… 

76. 

……..…………… 

77. 

……..…………… 
0,54 

78. 

……..…………… 

240l 
79. 

……..…………… 

80. 

……..…………… 

81. 

……..…………… 

82. 

……..…………… 

83. 

……..…………… 

84. 

……..…………… 

85. 

……..…………… 
2,17 

86. 

……..…………… 

240l 
87. 

……..…………… 

88. 

……..…………… 

89. 

……..…………… 

90. 

……..…………… 

91. 

……..…………… 

92. 

……..…………… 

93. 

……..…………… 
1,08 

94. 

……..…………… 

240l 
95. 

……..…………… 

96. 

……..…………… 

97. 

……..…………… 

98. 

……..…………… 

99. 

……..…………… 

100. 

……..…………… 

101. 

……..…………… 
0,54 

102. 

……..…………… 

1100l 
103. 

……..…………… 

104. 

……..…………… 

105. 

……..…………… 

106. 

……..…………… 

107. 

……..…………… 

108. 

……..…………… 

109. 

……..…………… 
2,17 

110. 

……..…………… 

1100l 
111. 

……..…………… 

112. 

……..…………… 

113. 

……..…………… 

114. 

……..…………… 

115. 

……..…………… 

116. 

……..…………… 

117. 

……..…………… 
1,08 

118. 

……..…………… 

1100l 
119. 

……..…………… 

120. 

……..…………… 

121. 

……..…………… 

122. 

……..…………… 

123. 

……..…………… 

124. 

……..…………… 

125. 

……..…………… 
0,54 

126. 

……..…………… 

Wysokość opłaty (należy wpisać sumę wszystkich kwot wynikających z kolumny dziesiątej) 
127. 

……..………………………………………. 

G.3. NIERUCHOMOŚĆ W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA  
Wysokość opłaty  

(należy wpisać sumę kwot opłat wyliczonych odpowiednio dla części 
nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej) 

128. 

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

G.4. DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE  
Liczba domków letniskowych na nieruchomości 
albo innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
Ryczałtowa stawka opłaty10) 

Wysokość opłaty  
(należy wpisać iloczyn liczb wpisanych  

w poz. 129. i 130.) 

129. 

………………………………………………………………………………… 

130. 

………………………………………………………………………………… 

131. 

………………………………………………………………………………… 
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H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
132. Miejscowość i data  
 

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

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji 
 

133. Czytelny podpis: …………………………………………………………………………………………….……………………….. 

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 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 

I. ADNOTACJE ORGANU 
134. Uwagi organu 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

136. Podpis sprawdzającego 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych) informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu, ul. Teatralna 1a, reprezentowana przez Wójta Gminy; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 732 32 21, kom. 605 255 789, e-mail 
urzadgminy@gminaboleslawiec.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy na podstawie: 
- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, 
- ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, w tym przez okres niezbędny do załatwienia sprawy 
oraz do upływu wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa terminów przedawnienia zobowiązań i praw zawiązanych z opłatą 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a po zrealizowaniu tych celów przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres wynikający z przepisów ustawy 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;   

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie naruszenie przepisów prawa i niewykonanie obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI 

Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z objaśnieniami i informacjami zawartymi w 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 z nieruchomości 
(m.in.: zmiana ilości osób). Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 
z późn. zm.) 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 
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

2) Korekta deklaracji – koryguje uprzednio złożoną deklarację, która została błędnie sporządzona. Właścicielowi nieruchomości przysługuje takie prawo na mocy 
art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1540 z późn. zm.).  

3) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

4) Dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 

5) Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Bolesławiec w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej 
opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym. 

6) Jednostkowa wysokość kwoty zwolnienia określona w uchwale Rady Gminy Bolesławiec w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym. 

7) Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Bolesławiec w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek 
określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne. 

8) Współczynnik częstotliwości odbioru – współczynnik 2,17 dotyczy częstotliwości odbioru: raz na 2 tygodnie; współczynnik 1,08 dotyczy częstotliwości odbioru: 
raz na 4 tygodnie; współczynnik 0,54 dotyczy częstotliwości odbioru: raz na 8 tygodni. 

9) Wysokość opłaty miesięcznej – należy wpisać iloczyn: łącznej ilości pojemników lub worków, stawki opłaty oraz współczynnika częstotliwości odbioru. 
10) Ryczałtowa stawka opłaty – ryczałtowa stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Bolesławiec w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 

mailto:urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

