
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały  Rady Gminy Bobrowniki Nr XV/107/2013  z  dnia 22 maja 2013 r. 

r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH 
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BOBROWNIKI 

 
z dnia:  

 

  -   -     

dzień  miesiąc  rok 
 

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

(Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z poźn. zm.) 

Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych1), znajdujących się w granicach 
administracyjnych gminy Bobrowniki, przez których rozumie się także 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 

władające nieruchomością. 

nieruchomością. Miejsce składania: Urząd Gminy Bobrowniki, ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki 

Organ właściwy do 
złożenia deklaracji: 

Wójt Gminy Bobrowniki 

 

 

A. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 pierwsza deklaracja  zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji 
 

 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz  współwłaściciel, współposiadacz 

    

 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie 

  

 inny podmiot władający nieruchomością 

  
 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Rodzaj składającego (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 osoba fizyczna  osoba prawna  jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej      

   Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) lub   

Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 
 

1.  

 
      Pesel (dotyczy osób fizycznych) lub 

      NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

 

       2. 
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Adres zamieszkania / Adres siedziby 

Kraj Województwo Powiat 

1.  2.  3.  

Gmina Ulica/Miejscowość Nr domu / nr lokalu 

4.  5.  6.  

Kod pocztowy Poczta 
Numer telefonu 
(nieobowiązkowo) 

7.  8.  9.  

Adres do korespondencji  (jeżeli jest inny niż adres wyżej podany) 

Kraj Województwo Powiat 

10.  11.  12.  

Gmina Ulica/Miejscowość Nr domu / nr lokalu 

13.  14.  15.  

Kod pocztowy  Poczta 
Numer telefonu 
(nieobowiązkowo) 

16.  17.  18.  

D. ADRES  NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość Ulica Nr domu / nr lokalu 

19.  20.  21.  

Numer telefonu (nieobowiązkowo) 
e-mail 

(nieobowiązkowo) 
 22.  23.  

Sposób użytkowania nieruchomości (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 2) 
 

 zamieszkała (w polu 24 należy wpisać liczbę wszystkich osób zamieszkujących nieruchomość) 

 
 w części zamieszkała i w części niezamieszkała, na której powstają odpady - np. budynek mieszkalno-

usługowy (w polu 24 należy wpisać liczbę mieszkańców zamieszkujących część zamieszkałą. 
 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość  24. 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji 

odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny2)  

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 

 

 

      25.    TAK 26.  NIE 

 

str. 2/6 

 



E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba mieszkańców (proszę wpisać liczbę z pola 24.)     27. 

 

ODPADY ZMIESZANE  

(jeśli zaznaczono pole 26) 

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca 

 

    28. 

 

Wysokość miesięcznej opłaty w PLN 
(iloczyn pozycji 27 x 28) 

   29. 

ODPADY SEGREGOWANE* 

(jeśli zaznaczono pole 28) 

a) DO 4 OSÓB W RODZINIE 

Miesięczna stawka opłaty za jednego 
mieszkańca 

   30 
 

 

Wysokość miesięcznej opłaty w PLN 
(iloczyn pozycji 27 x 30) 

31   

b) POWYŻEJ 4 OSÓB W RODZINIE 

Miesięczna stawka opłaty za jednego 
mieszkańca do 4 osób 

32 
 

 

Miesięczna stawka opłaty za jednego 
mieszkańca powyżej 4 

33 
 

 

Ilość osób uprawnionych do zniżki 34 
 

 

Wysokość miesięcznej opłaty w PLN 
( 4 osoby x poz. 32 + poz. 34 x poz. 33) 

35 
 

 

 

*
Pole a) sekcji E wypełnia właściciel nieruchomości, na której zamieszkuje nie więcej niż 4 osoby. 

Pole b) sekcji E wypełnia właściciel nieruchomości na której zamieszkuje więcej niż 4 osoby.  

W polu 34 należy wpisać ilość osób uprawnionych do zniżki (jest to każda kolejna osoba powyżej 

4 zamieszkująca wspólne gospodarstwo domowe) 
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F. DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
Informacja służy celom statystycznym i nie wpływa na wysokość opłaty 

Kompostowanie odpadów biodegradowalnych 

   

1) Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D wyposażona jest w kompostownik (proszę 
zaznaczyć jeden właściwy kwadrat) 

 
   

Jeśli zaznaczono TAK, proszę podać pojemność kompostownika: …………………….. m3, w związku z 
czym nie będę oddawał/a odpadów biodegradowalnych. 

2) W inny sposób wykorzystuję na własne potrzeby odpady kuchenne i ogrodowe (wskazać jaki): 

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

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

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

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

 

36.   TAK 37.   NIE 

Gromadzenie nieczystości ciekłych3)  
Informacja służy celom statystycznym i nie wpływa na wysokość opłaty 

  Nieruchomość wskazana w części D wyposażona jest w: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat  

oraz wypełnić dane poniżej) 

 

 

 

 

 

 

Źródła energii3) 
Informacja służy celom statystycznym i nie wpływa na wysokość opłaty 

Nieruchomość wskazana w części D ogrzewana jest z następujących źródeł energii: 

 (proszę zaznaczyć właściwe kwadraty) 

 gaz   węgiel, koks 

    
 olej opałowy  drewno, (brykiet, pellet) 

    
 energia elektryczna  pompa ciepła 

    
 energia  słońca  Inne (podać jakie) ………………………. 

…………………………………………………..    
 energia ze spalania odpadów  

 

        Będę oddawał/a zimny popiół, żużle w ramach odbioru odpadów 
komunalnych 

                Nie będę oddawał/a zimnego popiołu, żużli w ramach odbioru odpadów          
komunalnych 

Bezodpływowy zbiornik na nieczystości 
ciekłe o pojemności …………. m3 

Przyłącze kanalizacyjne 
Przydomową oczyszczalnię 

ścieków o wydajności …… m3/ 

dobę 

Nieruchomość nie posiada zbiornika 

do gromadzenia nieczystości ciekłych 
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G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.. 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002r. 
Nr 101, poz. 926, z poźn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez Urząd Gminy Bobrowniki z siedzibą 

ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki, moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy osób fizycznych). 

 

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

(miejscowość i data)    Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; 

       pieczątka osoby upoważnionej) 

 

 

H. ADNOTACJE URZĘDOWE 
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POUCZENIE: 

1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć niniejszą deklarację do Urzędu Gminy 

Bobrowniki  osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. W przypadku nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

(w szczególności zmiany liczby osób zamieszkałych na terenie nieruchomości, przystąpienia  

bądź odstąpienia od selektywnej metody zbierania odpadów komunalnych, albo zmiany 

wysokości stawki opłaty lub metody jej naliczania przez Radę Gminy Bobrowniki) właściciel 

nieruchomości obowiązany jest złożyć w sposób wyżej wymieniony nową deklarację. 

3. Kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy opłacić w kasie Urzędu Gminy 

Bobrowniki lub przelewem  na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bobrowniki nr 23 9550 0003 

2001 0070 4360 0001 w terminach określonych uchwałą Rady Gminy Bobrowniki w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. W przypadku nie wpłacenia w wyżej wymienionych terminach zadeklarowanej kwoty opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza 

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. nr 174 z 2012 r. 

Nr 299, poz. 1015). 

W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w 

deklaracji Wójt Gminy Bobrowniki 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.  

5. Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza 

nieruchomością co najmniej jeden pełny miesiąc kalendarzowy.  

 
 

OBJAŚNIENIA: 

1) Nieruchomość zamieszkała: część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot 

własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków 

na której osoba fizyczna w  przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 i art. 46 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z póź.zm). 

2) Jednostka wywozowa odbierająca odpady z nieruchomości poinformuje Wójta o nieselektywnym 

gromadzeniu odpadów, co będzie skutkować zwiększeniem opłaty w trybie decyzji 
administracyjnej. 

3) Dane potrzebne do kontroli szczelności sytemu gospodarowania odpadami oraz celów 
sprawozdawczych. 
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