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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
dla nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy, 

na których powstają odpady komunalne 

 
 

Deklarację należy wypełnić w sposób czytelny, drukowanymi literami 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) 

Składający: formularz przeznaczony dla właściciela oraz dla użytkowników nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Stare Bogaczowice, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne  

Termin składania: •   w ciągu 14 od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych 

• w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym nastąpiła zmiana 

Miejsce składania: Urząd Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice 

Organ właściwy do 

złożenia deklaracji: 

Wójt Gminy Stare Bogaczowice 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (właściwy kwadrat zaznaczyć znakiem X)  

 

 1. pierwsza deklaracja1 (data powstania obowiązku opłaty: __ __ - __ __ - __ __ __ __r.) 

 

 2. nowa deklaracji2 (data zaistnienia zmiany __ __ - __ __ - __ __ __ __r.) 

  

 3. wygaśnięcie obowiązku opłaty (data ustania obowiązku  __ __ - __ __ - __ __ __ __r.) 

 

 4. korekta deklaracji3 (korekta dotyczy okresu: od __ __ - __ __ - __ __ __ __r. do __ __ - __ __ - __ __ __ __r.) 

 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (właściwy kwadrat zaznaczyć znakiem X) 
 

 1. właściciel nieruchomości                 2. użytkownik wieczysty 

 

 3. jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 

 4. inny podmiot władający nieruchomością ..…….................................................................... 
 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (właściwy kwadrat zaznaczyć znakiem X) 

C.1. Dane identyfikacyjne 

pełna nazwa /imię i nazwisko 

 
REGON                                                                 

 
NIP     

C2. Adres siedziby składającego deklarację 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

nr telefonu* e-mail* 

C3. Adres do korespondencji – wypełnić, jeśli jest inny niż adres nieruchomości podanej w C2 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 
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Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

 

D. DANE NIERUCHOMOŚCI 

D1. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja 

Gmina  

Stare Bogaczowice 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Nr działki w rejestrze gruntów ( podać w przypadku braku nadania nr nieruchomości)  

 

 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 

 

E1. Obliczenie wysokości opłaty miesięcznej dla nieruchomości wskazanej w części D1 

pojemność 

pojemnika 

liczba pojemników stawka opłaty4 

 
 

iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty (kolumna 1 

x kolumna 2 ) 

1 2 4 

60L    
110L    
120L    
240L    

1100L    
2500L    

E2.SUMA  =  
E3. Miesięczna kwota opłaty5 (stanowi kwotę wskazaną w części 

E2) 

 

F. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ  

Miejscowość i data 

 

 

Czytelny podpis ( z podaniem imienia i nazwiska) / pieczątka osoby 

upoważnionej 

 

 

G. ADNOTACJE ORGANU 

Uwagi 

 

 

Data przyjęcia deklaracji 

 

Podpis przyjmującego formularz 

 

Pouczenie: 

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

dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm). 

Objaśnienia: 

* pole nieobowiązkowe 
1
 pierwsza deklaracja – składana w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych 
2
 nowa deklaracja – składana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej ilości odpadów komunalnych powstających na 

danej nieruchomości 
3
 korekta deklaracji – właściciel nieruchomości winien złożyć deklarację korygującą (art. 81 § 2 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)), jeżeli w poprzednio złożonej 

deklaracji popełnił błędy przy jej sporządzaniu (np. oczywista pomyłka pisarska, błąd rachunkowy) 
4
 stawka opłaty została określona właściwą uchwałą Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik.  
5
 wyliczoną, miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy bez wezwania uiszczać z 

góry, do 15-go dnia każdego miesiąca.  


