
UCHWAŁA NR XIX/89/2016
RADY GMINY BOROWA

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Borowa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej

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 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446)
oraz art. 6m ust. 1b i art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 250).

Rada Gminy Borowa uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Borowa, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, składają właściciele nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy i właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne.

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w 
jednej z poniższych form:
1) osobiście w Urzędzie Gminy Borowa,
2) przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Borowa: 39 – 305 Borowa 223,
3) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, poprzez elektroniczną skrzynkę 

podawczą Urzędu Gminy Borowa na elektronicznej Platformie Usług Administracji 
Publicznej, zwanej dalej ePUAP.
§ 4. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą komunikacji 

elektronicznej:
1) deklarację składa się wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów 
elektronicznych oraz udostępnianiu formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 971),

2) format elektroniczny deklaracji oraz jej układ informacji i powiązań między nimi jest zgodny z 
obowiązującym wzorem deklaracji w formie pisemnej,

3) sporządzona deklaracja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy 
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) 
lub profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114),

4) odnośnik do usługi elektronicznego składania deklaracji udostępniony jest na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Borowa, pod adresem www.bip.borowa.pl.
§ 5. Deklaracja, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć

w terminie:
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1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
2) 14 dni od dnia powstania na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 

odpadów komunalnych,
3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W tym przypadku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 

wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
§ 6. W przypadku gdy na nieruchomości zamieszkuje mniej osób niż wynika to ze zbioru 

danych osobowych mieszkańców Gminy Borowa, właściciel nieruchomości obowiązany jest 
dołączyć do deklaracji, o której mowa w § 1, oświadczenie właściciela nieruchomości
o niezamieszkiwaniu osoby zameldowanej, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 7. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
oświadczenia właściciela nieruchomości o niezamieszkiwaniu osoby zameldowanej, złożone do 
dnia wejścia w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas 
obowiązującymi zachowują ważność.

§ 8. Z dniem wejścia w życia niniejszej uchwały traci moc:
1. Uchwała Rady Gminy Borowa Nr XXV/176/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości.

2. Uchwała Rady Gminy Borowa Nr XVIII/81/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowa.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Marian Taran
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/89/2016 Rady Gminy Borowa z dnia 30 maja 2016 r. . 

 

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

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych  

na terenie Gminy Borowa. 

Miejsce 

składania: 

Urząd Gminy Borowa, 39-305 Borowa 223 

Termin składania 

deklaracji: 

1. W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

2. W terminie 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

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

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Organ właściwy  

do złożenia 

deklaracji: 

WÓJT GMINY BOROWA 

 

A. MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

URZĄD GMINY BOROWA; 39-305 BOROWA 223 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
Pierwsza deklaracja Data złożenia pierwszej deklaracji  

 

………./………/……….…. 

 
Nowa deklaracja 

Data zaistnienia zmian zawartych w poprzedniej 

deklaracji  

 

………./………/……….…. 

 
Korekta deklaracji Data zaistnienia zmian  

 

………./………/……….…. 
 

C. RODZAJ WŁASNOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
właściciel  

 
współwłaściciel  

  

użytkownik, posiadacz nieruchomości, 

najemca, dzierżawca 

 

inny podmiot władający nieruchomością 

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy) 

 
osoba fizyczna 

 
osoba prawna 

 
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
 

4. Nazwisko* 

 
5. Pierwsze imię, drugie imię* 

 
6. Data urodzenia* 
 

 
 

7. Imię ojca* 
 

8. Imię matki* 
 

9. Nr tel. kontaktowego*** 

 

 
 

10. Pełna nazwa podmiotu w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne** 

 
 

PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

PESEL     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                     /            NIP    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                 
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E. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY (do korespondencji)  

 

11. Kraj 

 
12. Województwo 

 

 

13. Powiat 

 

14. Gmina 

 
15. Miejscowość 

 

 

16. Nr domu 

 

17. Nr lokalu 

 

18. Ulica 

 
19. Kod pocztowy  

 

 

20. Poczta 

 

 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY1 

 

21. Miejscowość 22. Nr domu/nr lokalu 23. Kod pocztowy 

 

 
 

24. Poczta 25. Nr działki  
(w przypadku nienadania numeru domu) 

 

 

26. Nieruchomość wskazana w części F jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 zamieszkała 
(nieruchomość, na której zamieszkują 
mieszkańcy) 

 

 

 

Właściciel takiej nieruchomości 

wypełnia część G 

 niezamieszkała, na której 

powstają odpady komunalne 
(nieruchomość wykorzystywana  

do prowadzenia działalności gospodarczej, 

obiekty użyteczności publicznej, szkoły, 
przedszkola, cmentarze, targowiska, itp.) 

 

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia 

część H 

 w części zamieszkała oraz  

w części niezamieszkała, na której powstają 

odpady komunalne 
 

 
 

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia  

część G, H, I 
 

G. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH  

 

27.  

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej 

w części F niniejszej deklaracji odpady komunalne 

będą gromadzone i odbierane  

w sposób selektywny2 (należy zaznaczyć właściwy 

kwadrat) 

 
TAK 

 
NIE 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej  

w części F niniejszej deklaracji prowadzona jest 

następująca liczba gospodarstw domowych3 

Liczba 
gospodarstw 

domowych 

Miesięczna 
stawka opłaty na 

jedno 

gospodarstwo 

domowe4 

Wysokość opłaty miesięcznej 

I II III IV 

1 osobowych 28. 29. 30. 

2 osobowych 31. 32. 33. 

3 osobowych 34. 35. 36. 

4 osobowych 37. 38. 39. 

5 i więcej osób 40. 41. 42. 

Razem (suma kwot z kolumny IV): 
43. 

 

Wysokość opłaty za okres 2 miesięcy5  

(kwotę z poz. 43 należy pomnożyć przez 2)  

44. 

 

………………………… 

(kwota w zł) 

 

45. Wysokość opłaty z poz. 44 słownie zł:………………………………………………………………………………… 
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H. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH 

POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

46. 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej  

w części F niniejszej deklaracji odpady komunalne 

będą gromadzone i odbierane  

w sposób selektywny2  

(należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
TAK 

 
NIE 

Wielkość 
pojemników  

na odpady komunalne 

Miesięczna stawka opłaty  

za pojemnik6 

Liczba pojemników7 

Wysokość opłaty miesięcznej 

(II x IV)  
lub  

(III x IV) 

jeżeli 

zaznaczono 

TAK  
w poz. 46 

jeżeli zaznaczono 

NIE w poz. 46 

I II III IV V 

120 dm3 47. 48. 49. 50. 

240 dm3 51. 52. 53. 54. 

1100 dm3 55. 56. 57. 58. 

6000 dm3 59. 60. 61. 62. 

Razem (suma kwot z kolumny V) 63. 

Wysokość opłaty za okres 2 miesięcy5  

(kwotę z poz. 63 należy pomnożyć przez 2)  

64. 

………………………… 

(kwota w zł) 

65. Wysokość opłaty z poz. 64 słownie zł:………………………………………………………………………………… 

I. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE W CZĘŚCI STANOWIĄ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (CZĘŚĆ G) ORAZ W CZĘŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ 

MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (CZĘŚĆ H) 

Wysokość opłaty za okres 2 miesięcy5  

(suma kwot z poz. 44 i poz. 64)  

66. 

………………………… 

(kwota w zł) 

67. Wysokość opłaty z poz. 66 słownie zł:………………………………………………………………………………… 
 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

68. Miejscowość i data wypełnienia deklaracji: 

 

69. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska): 

 

 

 
 

K. ADNOTACJE ORGANU 

 
 

 

 

 

 

 

…………………………….. 

(data złożenia deklaracji) 

 …………………………….. 

(podpis przyjmującego deklarację) 
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Pouczenie: 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

17 sierpnia 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.  

poz. 1619 z późn. zm.) 

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Borowa deklarację o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

3. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje 

za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

4. 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 właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Borowa nową deklarację w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

5. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Borowa zawiadamia 

właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej 

stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany  

do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej  

w zawiadomieniu.  

6. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, 

co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Borowa określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających  

na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

7. Właściciel nieruchomości, który ma zawartą z przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych,  

jest obowiązany dołączyć kopię ww. umowy do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

8. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. Wójt Gminy Borowa lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego Urzędu 

Gminy potwierdza, w formie dokumentu elektronicznego, złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

Objaśnienia: 

1. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

2. Opis selektywnego gromadzenia odpadów znajduje się w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy Borowa dostępnym na stronie internetowej www.borowa.pl oraz w Urzędzie Gminy Borowa, 

Borowa 223. 

3. Za gospodarstwo domowe uważa się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych mieszkających razem  

i wspólnie utrzymujących się. 

4. Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych określona jest uchwałą 

Rady Gminy Borowa w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, która dostępna jest na stronie internetowej www.borowa.pl oraz  

w Urzędzie Gminy Borowa, 39 – 305 Borowa 223. 

5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe  

w następujących terminach: 

a) za I okres – do końca lutego każdego roku, 

b) za II okres – do końca kwietnia każdego roku, 

c) za III okres – do końca czerwca każdego roku, 

d) za IV okres – do końca sierpnia każdego roku, 

e) za V okres – do końca października każdego roku, 

f) za VI okres – do końca grudnia każdego roku. 

6. Stawka opłaty za pojemnik określona jest uchwałą Rady Gminy Borowa w sprawie ustalenia stawki opłaty  

za pojemnik o określonej pojemności, która dostępna jest na stronie internetowej www.borowa.pl oraz w Urzędzie Gminy 

Borowa, Borowa 223. 

7. Minimalna ilość pojemników uwzględniająca częstotliwość ich odbioru określona jest w Regulaminie utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy Borowa. 

8. *  Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

**     Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady  

***   Dotyczy nieobowiązkowe  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/89/2016 

Rady Gminy Borowa z dnia 30 maja 2016 r.  
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

właściciela nieruchomości o niezamieszkiwaniu osoby zameldowanej 

 

 

 

 

  ………………………………. 

  (miejscowość, data) 

 

 

 
……………………………………………… 
    (imię i nazwisko właściciela nieruchomości) 

 
……………………………………………… 
                              (adres) 

 

 

 

 

 

Oświadczam, iż ………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 
zameldowany(a) ………………………………………………………………………………... 

nie zamieszkuje pod wskazanym adresem. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                        ……………………………………………………………. 
                                       (podpis składającego oświadczenie) 
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