
Projekt

z dnia  27 września 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 3 października 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 228) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w ust.1, właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, składa 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

§ 3. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel jest 
zobowiązany złożyć w terminie do dnia 20 listopada 2013 roku. 

§ 4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, określonej w deklaracji ilości osób lub ilości i pojemności pojemników lub zmiany przez 
gminę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości na której 
zamieszkują mieszkańcy obowiązany jest złożyć nowa deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie 01 stycznia 2014 roku. 
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DEKLARACJĘ WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE  DUŻYMI, DRUKOWANYMI 

LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 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 2012 r., poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21 i poz. 228). 

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. 
 

Miejsce składania deklaracji: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach; ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. 
 

A. Obowiązek złożenia deklaracji  (zakreślić właściwy kwadrat)  
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  

□  pierwsza deklaracja                    □ korekta deklaracji                       □ nowa  deklaracja od  …………………............… 
                                                                                                                                                                                                                                        (termin zaistnienia zdarzenia)                                                
 

B. Dane składającego deklarację  (zakreślić właściwy kwadrat) 
Nazwisko i imię / pełna nazwa 

 

 
Numer PESEL 

 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Identyfikator REGON Numer NIP 

 

C. Adres zamieszkania/siedziby  

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu                                      

Miejscowość 

 

Poczta Kod pocztowy Telefon 

Nr rachunku bankowego  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

  D. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne (jeśli inny niż powyżej) 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu                                      

Miejscowość 

 

Poczta Kod pocztowy Telefon 

Obręb/arkusz/numer działki (w przypadku braku nr domu): 

Lokalizacja miejsca odbioru odpadów (gdy jest inna, niż adres nieruchomości, na której powstają odpady): 
 

 
 

E. Oświadczenie właściciela nieruchomości zamieszkałej (zakreślić właściwy kwadrat) 
 

a) Rodzaj nieruchomości:                     □    Jednorodzinna                                               □   Wielorodzinna 

b) Sposób zbierania odpadów:            □    Selektywny                                                     □   Nieselektywny 

F. Deklaracja zapotrzebowania na pojemniki do zbierania odpadów komunalnych odbieranych z terenu 

 nieruchomości – należy wpisać deklarowaną ilość pojemników (P) lub worków (W) wraz z pojemnością 

a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -   
                                                                                                             ………………………………………… 

b) Odpady surowcowe (suche) -  
                                                                  ……………………………………… 

c) Papier -  
                        ……………………………………… 

d) Szkło opakowaniowe -  
                                                 …………………………………… 

e) Odpady ulegające biodegradacji: 

□   Deklaruję, że prowadzić będę kompostownik we własnym zakresie (podać pojemność: ………………) 

□  Deklaruję zapotrzebowanie na pojemnik - należy wpisać pojemność i ilość pojemników (P):  ……………… 
 
 
 
 
Pouczenie: 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Burmistrza Krapkowic w terminie do 20 listopada 2013 r. lub w 
terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać kwartalnie do 20 dnia każdego ostatniego miesiąca kwartału (nr konta: 55888400042001000077770200). 
3. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym w pkt. 1 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Krapkowic decyzją określi wysokość 

opłaty, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. 
4. W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach opłaty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę 

do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015). 
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J. Podpis składającego deklarację 
 

 

 

.......................................................................                                           ……………………………………. 
(miejscowość i data)                                                                                                                (imię i nazwisko, czytelny podpis) 

 

K. Adnotacje organu  

Pouczenie: 
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Burmistrza Krapkowic w terminie do 20 listopada 2013 r. lub 

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać kwartalnie do 20 dnia każdego ostatniego miesiąca kwartału (nr konta: 55888400042001000077770200). 
3. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym w pkt. 1 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Krapkowic decyzją określi wysokość 

opłaty, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. 
4. W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach opłaty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę 

do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015). 
 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 

  Potwierdzenie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gosp. odp. komunalnymi: 
  kwartalna opłata: …………….. 
  deklarowana ilość pojemników/worków: odp. zmieszane- …………........, odp. suche- …….………, papier- ..….…..  

                                                                              odp. szklane - …………........., odp. ulegające biodegradacji - …………. 
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………… 
Adres nieruchomości, na której powstają odp. komunalne: …………………………………………….……………………………… 
Data złożenia: ............................... 

G. Oświadczenie właściciela nieruchomości wielorodzinnej (zakreślić odpowiedni kwadrat lub przejść do punktu H) 

□  nieruchomość, określona w części D oraz nieruchomość położona w ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

będzie korzystała ze wspólnych pojemników o łącznej pojemności: odp. zmieszane - ……..…, odp. suche - ………, 

papier - …....…., szkło opakowaniowe - …..…., odp. ulegające biodegradacji - ……… 

      Pojemniki ustawione będą: ……………………………………………………………………………………………………   

□  charakter nieruchomości, na której powstają odpady komunalne uniemożliwia wyposażenie jej/ich w pojemniki o minimalnej 

pojemności, w związku z tym proszę o dostarczeniu pojemników o pojemności: odp. zmieszane - ….…, odp. suche - ……..., 

papier - ……..., szkło opakowaniowe - ….….., odp. ulegające biodegradacji - ………, przy jednoczesnym dwukrotnym 

zwiększeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników.  

H. Liczba osób zamieszkująca nieruchomość, dla której składana jest deklaracja. 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w części D zamieszkuje: ………………………………………. 
                                                                                                                                      (należy podać ilość mieszkańców) 

Rodzaj 

gospodarstwa 

domowego 

Ilość 

gospodarstw 

domowych 

(proszę wpisać 

cyfrą) 

Stawka opłaty za 

gospodarstwo 

domowe przy 

selektywnym 

zbieraniu 

odpadów 

komunalnych 

Stawka opłaty za gospodarstwo 

domowe przy nieselektywnym 

zbieraniu odpadów komunalnych 

Miesięczna wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zł 

(iloczyn ilości gospodarstw 

domowych i stawki w zależności 

od sposobu zbierania odpadów) 

jednoosobowe 
 

 
11 zł 20 zł 

 

dwuosobowe 
 

 
22 zł 40 zł 

 

trzyosobowe 
 

 
33 zł 60 zł 

 

czteroosobowe 
 

 
44 zł 80 zł 

 

powyżej 

czterech osób 

 
50 zł 100 zł 

 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
 

 

     słownie: ………………………………………………………………………………………….. 
 

I. Obliczenie wysokości stawki kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

      (wysokość, jako iloczyn miesięcznej opłaty wynikającej z części H i ilość miesięcy w kwartale) 

 

                                                                X                               3                                   = 
 
   wysokość opłaty miesięcznej wynikającej z części H                                      3 miesiące                                                         wysokość opłaty (należy podać kwotę w PLN) 
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UZASADNIENIE

1) podstawę prawną,
· Art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: stanowienie w innych sprawach
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy;
Art. 40 ust.1 Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa
miejscowegoobowiązującychna obszarze gminy.
Art. 41 ust. 1 Akty prawa miejscowegoustanawia rada gminyw formie uchwały.

· Art. 6n ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 228) Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego
obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji,
określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację o
terminach i miejscu składania deklaracji.

2) uzasadnienie faktyczne, w tym cele jakie mają być osiągnięte,
W związku z wystąpieniem Gminy Krapkowice ze Związku Międzygminnego „Czysty Region”

konieczne jest uchwalenieprzez Radę Miejską nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.Określono, że wzór deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składany będzie w Urzędzie Miasta i Gminy w
Krapkowicach przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Pierwszą deklarację o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiwłaściciel jest zobowiązany złożyć w terminie do
dnia 20 listopada. Natomiast nową deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3) wskazanie jednostek/komórekna które będzie oddziaływać,
WydziałGospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Straż Miejska, WydziałPodatków i Opłat
Lokalowych,WydziałBudżetowo-Finansowy

4) wskazanie uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji na które będzie oddziaływać,
----------
5) wskazanie przewidywanych skutków finansowych,
----------
6) wskazanie zasobów osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji postanowień zawartych

w projekcie uchwały, zarządzeniu, regulaminów, instrukcji.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komendant Straży Miejskiej,
NaczelnikWydziałuPodatków i Opłat Lokalowych,NaczelnikwydziałuBudżetowo-Finansowego
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