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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY BOJSZOWY 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych 

na terenie gminy Bojszowy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), 
art. 6m ust. 1a i 1b, art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), po przeprowadzeniu 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu opinii Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa, Ładu, Porządku Publicznego, na wniosek 
Wójta Gminy Bojszowy 

Rada Gminy Bojszowy 
uchwala, co następuje 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy 
Bojszowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej: 

1) Określa się format elektroniczny deklaracji w formacie danych XML, układ informacji 
i powiązań między nimi w formacie danych XML, stanowiący załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

2) Deklarację można przesłać za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej ePUAP. 

3) Deklaracja powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu 
ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz 
2070 z późn. zm.). 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy. 



§ 4. Traci moc Uchwała Nr XL/281/2021 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

   
Przewodniczący Rady 

Gminy 
 
 

Marek Kumor 
 



 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2021 poz. 888 ze zm.) 
Składający: Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Bojszowy, 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: pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od daty zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  

Miejsce składania: Urząd Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy 
Organ właściwy do złożenia: Wójt Gminy Bojszowy 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑ 1. Pierwsza deklaracja 1 Data zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych: 

……………………………….. 
(dzień/miesiąc/rok) 

❑ 2. Nowa deklaracja 2 Data zaistnienia zdarzenia: 

……………………………….. 
(dzień/miesiąc/rok) 

❑ 3. Korekta deklaracji 3 Data zaistnienia zdarzenia: 

……………………………….. 
(dzień/miesiąc/rok) 

B. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
❑ właściciel         ❑ współwłaściciel          ❑ użytkownik wieczysty            

❑ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  

❑ inny podmiot władający nieruchomością 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 * - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną 
C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
Imię i nazwisko, */ Nazwa pełna ** 

Nr PESEL* / Identyfikator REGON/NIP4 ** 

C.2 ADRES ZAMIESZKANIA * /ADRES SIEDZIBY ** 
Kraj Województwo Powiat  

Gmina Ulica Numer domu / Numer lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Numer telefonu kontaktowego (nieobowiązkowe) 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Gmina 

BOJSZOWY 
Ulica Numer domu / Numer lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy  

 
Numer działki (w przypadku braku administracyjnego 

numeru adresowego) 

E. TYP NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

❑ zamieszkała (należy wypełnić część F) 

❑ niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne tj. nieruchomość wykorzystywana do działalności gospodarczej, szkoły, ośrodki 

zdrowia, zakłady pracy itp.   (należy wypełnić część G) 

❑ w części zamieszkała, a w części niezamieszkała na której powstają odpady komunalne  (należy wypełnić część F,G i H) 

❑ nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowe (należy wypełnić część I) 

 

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Bojszowy
z dnia .................... 2022 r.



 

F. WYPEŁNIAJĄ WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

F.1  OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje (podać liczbę osób zamieszkujących 

nieruchomość):  

……………  os. 
 

F.2  OŚWIADCZENIE O KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE 

Oświadczam, że będę kompostował/a bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 
 

                                                        ❑ 1. TAK                ❑ 2. NIE 

 
 

F.3  OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEGO ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁATY (Należy wypełnić tylko w przypadku 

zaznaczenia odpowiedzi „TAK” w części F.2) 

 
 
                                  ……...…………………………….   X …………………………………………….. zł    =    …………………. zł 
                                     liczba osób (wpisana w części F.1)                  obowiązująca wysokość zwolnienia  

F.4  OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

 
 

  (…………………………………………… X  ………………………… zł ) -  ………………………………………………. zł  =  …………zł/m-c 
     liczba mieszkańców (wpisana w polu F.1)            stawka opłaty za osobę             wysokość zwolnienia (obliczona w części F.3) 
 
        

G. WYPEŁNIAJĄ WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH  

G.1  OŚWIADCZENIE O ILOŚCIACH POJEMNIKÓW I WORKÓW, W KTÓRYCH BĘDĄ GROMADZONE 
ODPADY KOMUNALNE ORAZ OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI  

A. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) będą gromadzone w okresie miesięcznym w pojemnikach: 

 
 
 
 
 
 

B. Odpady komunalne będą gromadzone w okresie miesięcznym w workach: 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
C. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:  

 
 
                                                                  ………………………………………………. zł /m-c 
                                                                       suma opłat miesięcznych z poz. A, B i C            

        

 

pojemnik ilość stawka  
opłata miesięczna 

(ilość x stawka x krotność) 

pojemnik 120l    

pojemnik 240l    

pojemnik 1100l    

pojemnik 7000l    

razem [zł/m-c]:  

worek ilość  stawka (za jeden worek) 
opłata miesięczna  

(ilość x stawka) 

papier     

szkło    

metale i tworzywa sztuczne    

popiół     

bioodpady    

odpady zielone    

razem [zł/m-c]:  

H. WYPEŁNIAJĄ WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA JEST W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA I W CZĘŚCI  
NIEZAMIESZKAŁA 

H.1  OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:  
 

                               ……………………………..……………………………………………………….=………….zł/m-c 
                                          wysokość miesięcznej opłaty obliczona w części  F.4   + kwota obliczona w części G.1 lit. D 

 



 

I. WYPEŁNIAJĄ WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY 
LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE 

 
 

ilość domków letniskowych na 
nieruchomości lub ilość innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno- wypoczynkowe 

stawka 

wysokość ryczałtowej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi                  

(ilość domków letniskowych na nieruchomości lub 
ilość innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno- wypoczynkowe x stawka) [zł/rok] 

   

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
 
      ………………………………..                                                                                                 ……….…………………………………….. 
     czytelny podpis (osoba fizyczna)                                                                                                                                                          data i miejscowość 
  i pieczęć firmowa (w przypadku osób  
prawnych i jednostek organizacyjnych)  

K. ADNOTACJE ORGANU  

 

 

P O U C Z E N I E : 

1. Niezłożenie deklaracji w terminach określonych w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach albo  

w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, spowoduje określenie (na podstawie art. 6o ww. ustawy) wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami przez Wójta Gminy Bojszowy w drodze decyzji. 

2. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. 2020 poz. 1427 ze zm.). 

3. Dane zawarte w niniejszej deklaracji, w szczególności dotyczące ilości osób zamieszkujących nieruchomość, będą na bieżąco weryfikowane. 

O B J A Ś N I E N I A : 
1 Należy zaznaczyć w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych, 
2  Należy zaznaczyć w przypadku , gdy nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

3 Należy zaznaczyć w przypadku korygowania błędów w złożonej deklaracji 
4 Dotyczy podatników zobowiązanych do posiadania identyfikatora podatkowego NIP  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informuję że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bojszowy reprezentowana przez Wójta Gminy Bojszowy z siedzibą: ul. Gaikowa 35, 43-

220 Bojszowy tel. (0) 32 21 89 366, e-mail: sekretariat@bojszowy.pl; 

2. Kontakt z inspektorem danych: pisemnie na adres: 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35, telefonicznie pod nr tel. 507 859 176  lub pocztą elektroniczną 

na adres e-mail: iod@bojszowy.pl; 

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu naliczenia wymiaru opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych; 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz na podstawie art 6 m ust. 1a i 1b ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa; 

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że przepisy prawa 

stanowią inaczej; 

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie czasu niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po 

spełnieniu celu mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres czasu wyznaczony w Rozporządzeniu 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, zgodnie z JRWA kategoria archiwalna BE5; 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich 

danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 ust. 21, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 6 m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach; 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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