
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Załącznik  do Uchwały Nr XLII/239/14 
Rady Gminy Bukowsko z dnia 3 stycznia 2014 r. 

Podstawa prawna: Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 

Składający: 
Właściciele nieruchomości zamieszkałych  położonych na terenie Gminy Bukowsko, 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. 

Termin składania: 

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

W terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

  

WÓJT GMINY BUKOWSKO   

38-505 Bukowsko 290 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 

 

 

� złożenie deklaracji  � zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji  (data zmiany _______________________) 

PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

� właściciel   � współwłaściciel    � użytkownik wieczysty   � współużytkownik wieczysty 

� inny podmiot władający nieruchomością  (np. dzierżawca, najemca) ________________________ 

C. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 1. Imię i nazwisko 

 

 
2. PESEL 

 

3. Telefon (pole nieobowi ązkowe) 

 

C.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

 
4. Kraj  

 
5. Województwo  

 
6. Powiat  

 

 
7. Gmina  

 
8. Ulica  

 
9. Nr domu  

 
10. Nr lokalu  

 

 
11. Miejscowo ść 

 
12. Kod pocztowy  

 
13. Poczta  

 

D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE 

 
14. Miejscowo ść 

 
15. Kod pocztowy  

 
16 Poczta  

 

 
17. Ulica  

 
18. Nr lokalu  

 
19. Nr domu  

 

 



 

E. DANE DOTYCZĄCE NALICZENIA OPŁATY 
 Oświadczenie  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Oświadczam, że na nieruchomości odpady zbierane są w sposób: 

� selektywny  (papier, metal, tworzywo sztuczne , szkło, opakowania wielomateriałowe, pozostałe odpady zmieszane,  

      odpady komunalne ulegające biodegradacji  zagospodarowane na własnym kompostowniku) 

� nieselektywny (odpady komunalne nie poddane segregacji) 

 

 Stawka opłaty  określona w Uchwale Rady Gminy Bukowsko w sprawie ustalenia stawki  opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

         

         ................. zł/osobę 

 Ilość osób zamieszkuj ących  na nieruchomo ści , o której mowa w części D deklaracji        …………... osób 

 Wysoko ść miesi ęcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
(iloczyn stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ilości osób zamieszkujących 
nieruchomość) 

       

      …………….. zł     

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę / OSOBY 
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

 Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. 

 

 

................................................. 
(miejscowość i data) 

 

......................................................... 
(czytelny podpis) 

G. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Pouczenie: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2012 r.  poz. 1015  z późń. zm..). 
Objaśnienia: 
1)  Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić – bez wezwania – w terminach określonych w Uchwale Rady Gminy  
      Bukowsko w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
2)  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
3)  Deklarację należy złożyć odrębnie dla każdej nieruchomości, na której powstają odpady komunalne lub na której zamieszkują mieszkańcy. 
 
 


