
UCHWAŁA NR XXVII/164 /12  
RADY GMINY BUKOWSKO 

z dnia 14 grudnia 2012 r. 
 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz terminach i miejscu składania deklaracji przez właściciela 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Bukowsko 

 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 15 art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 n ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391) i art. 12 ustawy z 
dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 897)  

Rada Gminy Bukowsko 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
dla mieszkańców Gminy Bukowsko z terenów zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej Uchwały. 

§ 2 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Bukowsko, 
zobowiązani są do złożenia wypełnionej deklaracji w Urzędzie Gminy Bukowsko. 
1. Pierwszą w terminie do 31 stycznia 2013 r. 
2. W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca.  
3. Kolejne w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, danych będących podstawą 

ustalenia wysokości naliczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 
  



DEKLARACJA W SPRAWIE USTALENIA  WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, 
czarnym lub niebieskim kolorem 

1. SKŁADANA DEKLARACJA STANOWI* 

       Pierwszą deklarację                     Zmianę danych zawartych w pierwszej deklaracji 

2. SKŁADAJĄCY DEKLARACJ Ę* 

        Właściciel                          Współwłaściciel                      Użytkownik  

  Inny podmiot                       Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość  

     w zarządzie lub użytkownik     

  Posiadacz, najemca, dzierżawca 

3. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę 

Imię i Nazwisko: 

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

Telefon kontaktowy:                                           mail: 

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

Adres siedziby / adres składającego: 

Ulica:.................................................       Nr domu:......................          Nr lokalu:...................                          

Miejscowość:....................................        Kod pocztowy:............         Poczta..........................                 

Gmina:.............................................. 

  

Podstawa prawna:   Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391.) 

Składający: Właściciel nieruchomości zamieszkanych- właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, oraz inne podmioty władające nieruchomością, a także gospodarstwa 
domowe, położonych na terenie Gminy Bukowsko 

Termin składania:   Pierwszy termin składania do 31 stycznia 2013 r. lub w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w danej 
nieruchomości, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty dla danej nieruchomości (zmiana 
właściciela, zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość, gospodarstwo domowe). 

Miejsce składania:     Urząd Gminy Bukowsko, 38-505 Bukowsko 290, sekretariat pokój 105 



4. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE 

Nr domu/ nr lokalu...........................                 Miejscowość:.............................. 

Kod pocztowy:.................................                 Poczta:.......................................... 

5. OŚWIADCZENIE O ILO ŚCI OSÓB ZAMIESZKUJ ĄCYCH NIERUCHOMO ŚĆ  

         a) według meldunku: 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie 4 niniejszej deklaracji  

zamieszkuje.................osób (należy podać liczbę mieszkańców). 

     b) rzeczywista liczba osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie 4 niniejszej deklaracji 
zamieszkuje.............osób (należy podać liczbę osób),  

c) osoby zameldowane w gospodarstwie domowym a nie przebywające z powodu:  

  wyjazd za granicę                 - ilość osób …….. 

  szkoła , studia                       - ilość osób …….. 

  inne ………………………..- ilość osób 

6. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE GROMADZENIA ODPADÓW*: 

   selektywnie (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, pozostałe 

 odpady zmieszane), odpady komunalne ulegające biodegradacji zagospodarowywane na 

 własnym kompostowniku  

– stawka miesięczna opłaty wynosi ….  złotych zgodnie z Uchwałą  Rady Gminy Bukowsko  

   nieselektywnie (odpady komunalne nie poddane segregacji)  

- stawka miesięczna opłaty wynosi …. złotych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bukowsko  

7. DEKLARACJA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNA LNYMI 

1. stawka opłaty określona Uchwałą Rady Gminy Bukowsko 

 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty 

 za gospodarowanie odpadami komunalnymi     ……………… 

       

2. liczba osób zamieszkujących wskazanych w punkcie 5b   ……………… 

3. miesięczna kwota opłaty (kwotę  z pozycji 1pomnożyć przez 

 liczbę osób wskazaną w pozycji 2 )     ……………… 



Oświadczam, że dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

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

          (miejscowość i data)                                                                               (czytelny podpis) 

 

Pouczenie:  

1. W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty wymienionej w punkcie 
7 poz. 3 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości , niniejsza deklaracja stanowi podstawę do 
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacji podatkowej. 

2. Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w 
gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 
14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

3. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, 
właściwy organ – Wójt Gminy Bukowsko określi w drodze decyzji wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość opłaty określona będzie jako iloczyn 
stawki za odpady niesegregowane i ilość osób zameldowanych w gospodarstwie domowym.  

 


