
   

Załącznik do uchwały nr XVIII/195/2020 

              Rady Miasta Bolesławiec z dnia 15 kwietnia 2020 r.  

 
WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

Nr identyfikacyjny …………………… 

1. PESEL (bez kresek)  2. NIP (bez kresek) 

(dotyczy osób fizycznych objętych rejestrem PESEL 

nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących 
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług) 

 (dotyczy pozostałych podmiotów) 

DGO DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) 

Składający: formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek 
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających 
nieruchomością, jak również dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. 

Termin składania: w terminach ustawowych, tj. w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych; 
w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany. 

Miejsce składania: organ do którego adresowana jest deklaracja – Prezydent Miasta Bolesławiec 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

3. pierwsza deklaracja 4. nowa deklaracja (korekta) 

5. wygaśniecie zobowiązania (np. zbycie nieruchomości) 

6. Data (np. zamieszkania, rozpoczęcia działalności /gospodarczej) 

 

…………………………………………. 

(dzień – miesiąc – rok) 

Przyczyny złożenia nowej deklaracji (korekty) 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 7. zmiana ilości mieszkańców 8. zmiana danych 9. inne 

B. ADRES NIERUCHOMOŚCI 

10. Miejscowość 

Bolesławiec 
11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE, ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
* dotyczy osób fizycznych ** dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi 

Rodzaj składającego deklarację 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

14. osoba fizyczna* 15. osoba prawna** 16. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka cywilna)** 

Tytuł prawny, forma władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

17. właściciel 18. współwłaściciel 19. użytkownik wieczysty 20. inny podmiot władający nieruchomością (np. najemca) 

21. jednostka organizacyjna / osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu (np. wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa) 

22. NAZWISKO I IMIĘ* / NAZWA PEŁNA** 

23. Kraj 24. Województwo 25. Powiat 

26. Gmina 27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 

30. Miejscowość 31. Kod pocztowy 32. Poczta 

33. Nr telefonu
1)

 34. Adres poczty elektronicznej
1)

 

C.2. ADRES KORESPONDENCYJNY 
(wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania / adres siedziby) 

35. Kraj 36. Województwo 37. Powiat 

38. Gmina 39. Ulica 40. Nr domu 41. Nr lokalu 

42. Miejscowość 43. Kod pocztowy 44. Poczta 



   

C.3. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA MAŁŻONKA / WSPÓLNIKA 
BĘDĄCEGO WSPÓŁWŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

45. 

małżonek 

46. 

wspólnik 

47. NAZWISKO I IMIĘ 48. PESEL 

49. Kraj 50. Województwo 51. Powiat 

52. Gmina 53. Ulica 54. Nr domu 55. Nr lokalu 

56. Miejscowość 57. Kod pocztowy 58. Poczta 

59. Nr telefonu
1)

 60. Adres poczty elektronicznej
1)

 

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

D.1. Nieruchomości zamieszkałe 

Na terenie nieruchomości odpady gromadzone będą w sposób selektywny
2)

 

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

61. 
TAK 

62. 
NIE 

Liczba 

mieszkańców 

 Stawka opłaty
3)

   Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(a x b) 

    zł, gr     zł, gr 
a b c 

63. 64. 
 

, 

65. 

, 

66. Słownie: 

Informacja o załączniku DGO/Z
4) 

(dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym) 

Nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym (zaznaczyć właściwy kwadrat) 67. 
TAK 

68. 
NIE Liczba stron załącznika DGO/Z 69. 

D.2. Nieruchomości niezamieszkałe (np. sklepy, lokale gastronomiczne, hotele, szpitale, szkoły, przedszkola, inne) 

Na terenie nieruchomości odpady gromadzone będą w sposób selektywny
2)

 

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

70. 
TAK 

71. 
NIE 

Rodzaj prowadzonej 
działalności 

72. 

Liczba osób świadczących pracę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło lub innego tytułu 
prawnego 

73. 

Liczba uczniów, studentów, dzieci 74. 

Liczba osób korzystających z lokalu lub ogródka gastronomicznego 75. 

Liczba łóżek w szpitalu, internacie, hotelu, pensjonacie i innych podobnych obiektach 76. 

Liczba miejsc na widowni w kinie, teatrze, sali widowiskowej 77. 

Liczba miejsc pochówku na cmentarzu 78. 

Pozostałe 
(podać jakie) 

79. 

Rodzaj 

pojemnika
5)

 

litrów 

Ilość 

Pojemników
5)

 

szt. 

Stawka opłaty 

za pojemnik
3)

 

Miesięczna opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(b x c) 

 

g 
Łączna miesięczna opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(suma kwot z pozycji 83, 88, 92, 96, 101 i 105) 

 zł, gr zł, gr    zł, gr 
a b c d e 

80. 
120 

81. 82. 
, 

83. 
, 

84. 
 

, 85. 
240 

86. 87. 
, 

88. 
, 

89. 
400 

90. 91. 
, 

92. 
, 

93. 
660 

94. 95. 
, 

96. 
, 

97. Słownie: 

98. 
1.100 

99. 100. 
, 

101. 
, 

102. 

…… 

103. 104 

, 

105. 

, 

 



  

 

D.3. Nieruchomości w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe 

 

 

Na terenie nieruchomości wykazanej w części B odpady komunalne 

powstają w sposób określony w części D.1 i D.2 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(suma pozycji 65 i 84) 
zł, gr 

106. 

, 

107. Słownie: 

D.4. Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywane jedynie przez część roku 

Na terenie nieruchomości odpady gromadzone będą w sposób selektywny 

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 
108. 

TAK 
109. 

NIE 

Rodzaj 

nieruchomości 

Ilość Zryczałtowana stawka opłaty
3)

 Zryczałtowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(b x c) 
zł, gr zł, gr 

a b c d 

110. 
inne 

nieruchomości 

111. 112. 
, 

113. 
 

, 

114. 

domki 

letniskowe 

115. 116. 

, 

117. Słownie: 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ F. IMIĘ NAZWISKO ORAZ PODPIS PEŁNOMOCNIKA 

G. ADNOTACJE PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ 

1) 
Pola fakultatywne; 

2) 
Sposób gromadzenia odpadów podlega bieżącej kontroli; w przypadku niewywiązywania się z obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji określi opłatę za odprowadzenie 

odpadów niesegregowanych wraz z należnymi odsetkami; 
3) 

Stawka opłaty określona uchwałą nr XIII/168/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 września 2015 r. w sprawie  

wyboru metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia  wysokości  tej  opłaty 

i ustalenia stawki za pojemniki na terenie miasta Bolesławiec (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 3941); 
4) 

W przypadku, gdy nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym występuje konieczność wskazania  liczby 

mieszkańców w poszczególnych lokalach; składający deklarację zobowiązany jest wypełnić stosowną ilość załączników 

DGO/Z stanowiących integralną część deklaracji; 
5) 

Rodzaj i ilość pojemników, określone jako łączna minimalna pojemność pojemników, zgodnie z uchwałą 

nr XIII/166/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23  września 2015  r.  w sprawie regulaminu  utrzymania czystości    i 

porządku na terenie miasta Bolesławiec (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 3939). 

 

Objaśnienia: 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, z dołu, do dnia 15 – go każdego miesiąca za 

poprzedni miesiąc. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, uiszcza się 

z góry, do dnia 15 października za dany rok. W przypadku, gdy obowiązek ponoszenia opłaty powstanie po tym terminie, 

opłatę tę należy wnieść w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

Pouczenie: 

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza 

deklaracja stanowi podstawę  do  wystawienia tytułu  wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca  1966 

r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.). 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla zbioru „Podatki i opłaty lokalne - Ewidencja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Bolesławiec  

z siedzibą w Bolesławcu, Rynek 41, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bolesławiec; 



  

 

2)inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Renata Szewczyk (kontakt: Urząd Miasta Bolesławiec ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec, 

telefon 075 645 64 53, kom. 538 052 480, e-mail: iod@um.boleslawiec.pl; 

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu Miasta Bolesławiec na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27.04.2016 r., 

- ustawy z dnia 13.09.1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

- ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

- ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, 

- ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 10 lat. 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8) Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9) Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 



 

 

WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

Nr identyfikacyjny …………………… 

1. PESEL (bez kresek)  2. NIP (bez kresek) 

(dotyczy osób fizycznych objętych rejestrem PESEL 

nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących 
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług) 

 (dotyczy pozostałych podmiotów) 

DGO/Z ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM WIELOLOKALOWYM 
 

A. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKEIM WIELOLOKALOWYM – wykazanej w części B i D.1. deklaracji 

1. Miejscowość 

Bolesławiec 
2. Ulica 3. Nr domu 

4. Nr lokalu 5. Liczba mieszkańców 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

B. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ C. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ PODPIS PEŁNOMOCNIKA 

D. ADNOTACJE PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 


