
Objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji: 
 

      Do złożenia deklaracji zobowiązani są właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy 
wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,  
a także inne podmioty władające nieruchomością. 
 
Dział A    należy oznaczyć znakiem X właściwy kwadrat: kwadrat 1 jeżeli deklaracja dla danej nieruchomości  
                 składana jest po raz pierwszy; kwadrat 2 jeżeli deklaracja jest składana w wyniku zmiany danych. 
 
Dział B     składający deklarację, czyli władający nieruchomością (właściciel, współwłaściciel,  
                  wieczysty użytkownik, zarządca nieruchomości). 
 
Rodzaj własności: 
 

1. Właściciel - osoba , która posiada tytuł do nieruchomości. 
 

2. Współwłaściciel - osoba, która wspólnie z innymi osobami posiada tytuł prawny do nieruchomości. 
 

3. Użytkownik wieczysty - osoba, która posiada nieruchomość w wieczystym użytkowaniu. 
 

4. Zarządca nieruchomości  - w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi,  
w których ustanowiono odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd nieruchomością wspólną. 
 

5. Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca -  
np. osoba władająca nieruchomością na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub w przypadku 
nieuregulowanej własności po śmierci właściciela. 
 

 
Dział C     

 dane składającego deklarację: podać imię i nazwisko lub w przypadku osoby prawnej, jednostki 
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej pełną nazwę jednostki 

 

 dane nieruchomości, dla której składana jest deklaracja: podać pełny adres nieruchomości,                            
a w przypadku braku numeru domu podać numer ewidencyjny działki. 

      Jeżeli adres zamieszkania składającego deklarację jest taki sam jak adres nieruchomości, której   
      dotyczy deklaracja należy w dziale C w podpunkcie C.9. zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat   
      i nie wypełniać dalszej części punktu C.9. 
 

Dział D    

 dane dotyczące sposobu zbierania odpadów należy: kwadrat 1 jeżeli odpady komunalne będą 
zbierane  

                selektywnie; kwadrat 2 jeżeli odpady komunalne nie będą zbierane selektywnie 
 

    dane dotyczące magazynowania odpadów należy oznaczyć znakiem X właściwy kwadrat: kwadrat   
      1dla budynków jednorodzinnych; kwadrat 2 dla budynków wielorodzinnych 
 

Dział E   opłata za gospodarowanie odpadami 

 punkt E.1. należy podać ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość i oznaczyć znakiem X 
właściwy kwadrat. 

 

 punkt E.2. wypełniają właściciele budynków jednorodzinnych; znakiem X należy oznaczyć właściwy 
kwadrat: kwadrat 1 jeżeli w budynku jednorodzinnym odpady biodegradowalne będą kompostowane; 
kwadrat 2 jeżeli odpady biodegradowalne będą zbierane w pojemniku i przekazywane do odbioru. 

 

 punkt E.4. wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wyliczyć  w 
następujący sposób: 



 

 
      ilość osób zamieszkujących nieruchomość pomnożyć przez stawkę opłaty ustalonej uchwałą Rady 
      Gminy i Miasta Bogatynia nr LII/908/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.   
 

Dział F   pojemność pojemników 
 

1) ilości wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych przy dwutygodniowym 
cyklu odbioru odpadów, w przypadku gdy właściciel nieruchomości prowadzi 
nieselektywną zbiórkę odpadów  - 46 l na mieszkańca, 

 

2) ilości wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych przy dwutygodniowym 
cyklu odbioru odpadów, w przypadku gdy właściciel nieruchomości prowadzi 
selektywną zbiórkę odpadów - 35 l na mieszkańca, 

 

3)    minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów   
  surowcowych jest równa minimalnej pojemności pojemników, kontenerów   
  przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych 
 

         4)    minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
                biodegradowalnych jest równa minimalnej pojemności pojemników, kontenerów 
                przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych 
 

W przypadku deklaracji: 
 

- O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, 
  NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, 
 
- O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA CZĘŚCI    
  NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ DLA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI,  
  NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY  
  KOMUNALNE 

 

Dział E   ilości pojemników - wyliczając ilości pojemników należy korzystać z danych zamieszczonych  
                                                 w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Uchwała  
                                                 nr LII/907/12 z dnia 28.12.2012r. Rozdział III § 8 pkt.1 

 
1) ilości wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych przy dwutygodniowym cyklu odbioru odpadów,  
     w przypadku gdy właściciel nieruchomości prowadzi nieselektywną zbiórkę odpadów: 

a) dla budynków mieszkalnych - 46 l na mieszkańca, 
b) dla uczelni, szkół, przedszkoli, żłobków - 4 l na studenta/ucznia/dziecko i 20 l na osobę pracującą, 
c) dla szpitali, hoteli i innych placówek całodziennego pobytu - 32 l na łóżko i 20 l na osobę 

pracującą, 
d) lokale handlowe do 50 m

2
 powierzchni handlowej - 6 l na 1m

2
 powierzchni handlowej i 20 l na 

osobę pracującą, 
e) lokale handlowe powyżej 50 m

2
 powierzchni handlowej - 4 l na 1m

2
 powierzchni handlowej i 20 l 

na osobę pracującą, 
f) lokale gastronomiczne - 32 l na 1 miejsce konsumpcyjne i 20 l na osobę pracującą, 
g) urządzone targowiska, hale targowe, giełdy - 92 l na punkt handlowy i 20 l na osobę pracującą, 
h) ogródki działkowe - 16 l na każdą działkę, 
i) instytucje kultury, posiadające sale widowiskowe - 2 l na miejsce na widowni i 20 l na osobę 

pracującą, 
j) kina - 4 l na miejsce na widowni i 20 l na osobę pracującą, 
k) cmentarze - 4 l na miejsce grzebalne, 
l) tereny parków i zieleńców - 154 l na 1 ha, 
m) wszystkie inne nie wymienione - 20 l na osobę pracującą. 
 

2) wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych przy dwutygodniowym cyklu odbioru odpadów,  



 

    w przypadku gdy właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę odpadów: 
a) dla budynków mieszkalnych - 35 l na mieszkańca, 
b) dla uczelni, szkół, przedszkoli, żłobków - 3 l na studenta/ucznia/dziecko i 16 l na osobę pracującą, 
c) dla szpitali, hoteli i innych placówek całodziennego pobytu - 26 l na łóżko i 16 l na osobę 

pracującą, 
d) lokale handlowe do 50 m

2
 powierzchni handlowej - 6 l na 1m

2
 powierzchni handlowej i 16 l na 

osobę pracującą, 
e) lokale handlowe powyżej 50 m

2
 powierzchni handlowej - 4 l na 1m

2
 powierzchni handlowej i 16 l 

na osobę pracującą, 
f) lokale gastronomiczne - 26 l na 1 miejsce konsumpcyjne i 16 l na osobę pracującą, 
g) urządzone targowiska, hale targowe, giełdy - 70 l na punkt handlowy i 16 l na osobę pracującą, 
h) ogródki działkowe - 14 l na każdą działkę, 
i) instytucje kultury, posiadające sale widowiskowe - 2 l na miejsce na widowni  i 16 l na osobę 

pracującą, 
j) kina - 4 l na miejsce na widowni i 16 l na osobę pracującą, 
k) cmentarze - 3 l na miejsce grzebalne, 
l) tereny parków i zieleńców - 118 l na 1 ha, 
m) wszystkie inne nie wymienione - 16 l na osobę pracującą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


