
Projekt

z dnia  9 czerwca 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 18 czerwca 2015 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 ze zm.) 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. 1399 ze zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co 
następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Krapkowice wg załączników do niniejszej uchwały:

1) Załącznik Nr 1 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez 
właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Krapkowice, na której zamieszkują mieszkańcy, 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości mieszanej, na której w części 
zamieszkują, a w części nie zamieszkują mieszkańcy;

2) Załącznik Nr 2 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez 
właściciela więcej niż jednej nieruchomości, położonych na terenie Gminy Krapkowice;

3) Załącznik Nr 3 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez 
właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub właściciela  innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;

4) Załącznik Nr 4 – załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości położonych na terenie Gminy Krapkowice.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym właścicieli nieruchomości na których 
zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracje, o których mowa w § 1 pkt 2 i pkt 3 niniejszej uchwały, właściciele 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Krapkowice obowiązani są złożyć Burmistrzowi Krapkowic 
w Urzędzie Miasta i Gminy Krapkowice w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 
14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Pierwszą deklarację, o której mowa w § 1 pkt 1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Krapkowice, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne obowiązani są złożyć Burmistrzowi Krapkowic w Urzędzie Miasta 
i Gminy Krapkowice w terminie do dnia 20 sierpnia 2015 roku.

§ 4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w uchwale, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej:

1) Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. 
poz.262), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2014 r. poz. 1114);
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2) Deklarację w formie elektronicznej składa się poprzez wysłanie odpowiednio podpisanej e-paczki, której 
elementem jest dołączony jako załącznik do formularza pisma ogólnego, wypełniony komputerowo właściwy 
druk deklaracji w formacie .xls albo .xlsx, określony niniejszą uchwałą;

3) Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji określają załączniki Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXII/358/2013 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.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od ogłoszenia oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

Id: 01370F68-200F-45FC-9298-F65FB6BB94F6. Projekt Strona 2



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ………….. Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie określenia 

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

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 2013 r., poz. 1399 ze zmianami). 

Składający:                      Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych,                      

                                          jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych  

                                         podmiotów władających nieruchomością. 

Termin składania:         dla nieruchomości zamieszkałych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na      

                                         powstanie (wygaśnięcie) obowiązku uiszczania opłaty lub zmianę wysokości opłaty dla nieruchomości    

                                         nie zamieszkałych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na               

                                         powstanie (wygaśnięcie) obowiązku opłaty lub wysokość opłaty.  

                                         Pierwszy termin składania deklaracji dla części      

                                        nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy do 20 sierpnia 2015 r. 
 

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

A. Obowiązek złożenia deklaracji ( zakreślić właściwy kwadrat) 
 

Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji:  

 

      □  pierwsza deklaracja 
1
  

                                                                                                     (dzień – miesiąc-rok)                

    

       □ korekta deklaracji 
2        

     

                                          (dzień – miesiąc-rok)                

                 

      □ nowa deklaracja od 
3
 

(dzień – miesiąc-rok )               (termin zaistnienia zdarzenia)        

                                                                                          

  -   -     

  -   -     

  -   -     

 

B. Podmiot składający deklarację (zakreślić właściwy kwadrat) 
 

□ właściciel                                                     □ współwłaściciel, współposiadacz 

□ zarządca nieruchomości                                    □ najemca, dzierżawca        

□ pełnomocnik                                                       

□ inny podmiot władający nieruchomością ………………………………………………………... 
 

 

 

□ osoba fizyczna         □ osoba prawna  □ jednostka organizacyjna 

□ spółka nieposiadająca osobowości prawnej   □ inny (jaki?) ………………………………………………………….. 
 

C. Dane składającego deklarację  (* wypełnia osoba fizyczna, ** wypełnia podmiot inny niż osoba fizyczna)  

Nazwisko i imię * Nazwa podmiotu/Pieczęć podmiotu ** 

 

Numer PESEL* 
 

         

 

Identyfikator REGON** 

 
Numer NIP** 

Numer Krajowego Rejestru Sądowego** 

 
 

D. Adres zamieszkania/siedziby  

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu    

                                   

Miejscowość Poczta Kod pocztowy Telefon/email 

 

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

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu                                      

Miejscowość 

 

Poczta Kod pocztowy Telefon/email 
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Lokalizacja miejsca odbioru odpadów (gdy jest inna, niż adres nieruchomości, na której powstają odpady): 

 
 

 

F. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

 

Rodzaj nieruchomości:                     □    Jednorodzinna                                                □   Wielorodzinna 
 

Sposób zbierania odpadów:            □    Selektywny                                                     □   Nieselektywny 

 
Czy nieruchomość wskazana w części F niniejszej deklaracji jest wyposażona w kompostownik? 

 

                       □   TAK   …… m
3
                                                               □ NIE  

 

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

 

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

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

będzie korzystała ze wspólnych pojemników o łącznej pojemności 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………   

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

zadeklarowanej pojemności, w związku z tym proszę o dostarczenie pojemników o zmniejszonej pojemności:  

      odp. zmieszane - …….….,            odp. „suche” - …..………., szkło opakowaniowe - .….…….., odp. ulegające biodegradacji 

- ……….., przy jednoczesnym dwukrotnym zwiększeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników . 

 

H.  OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

1. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w części E zamieszkuje: ………………………………………. 

 
                                                                                                                                      (należy podać ilość mieszkańców) 

Rodzaj gospodarstwa 

domowego 

Ilość 

gospodarstw 

domowych 

(proszę wpisać 
liczbę) 

Stawka opłaty za 

gospodarstwo 

domowe przy 

selektywnym 

zbieraniu i odbieraniu 

odpadów 

komunalnych 

Stawka opłaty za 

gospodarstwo domowe 

przy nieselektywnym 

zbieraniu i odbieraniu 

odpadów komunalnych 

Miesięczna wysokość 

opłaty 

za gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi w zł 

(iloczyn ilości gospodarstw 

domowych i stawki w zależności od 

sposobu zbierania i odbierania 
odpadów komunalnych) 

1 2 3 4 5 

1 osobowe  11 zł 20 zł  

2 osobowe  22 zł 40 zł  

3 osobowe  33 zł 60 zł  

4 osobowe  44 zł 80 zł  

powyżej  czterech osób  50 zł 90 zł  

Wysokość miesięcznej opłaty 

(suma kwot z kolumny 5) 
 

zł 

 
Obliczenie wysokości kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla nieruchomości 

zamieszkałej 

 

 

 

      …………………………….  zł               X   3                      =    …………………………….zł 
                  (Wysokość miesięcznej opłaty)                (ilość miesięcy w kwartale)               (łączna kwartalna opłata w zł)           
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2. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

wraz z obliczeniem stawki opłaty 

 

 

Sposób zbierania odpadów:               □    Selektywny                                                     □   Nieselektywny 
 

Rodzaj odpadu 
Pojemność 

pojemników 

Liczba 

zadeklarowanych 

pojemników na 

odpady 

Liczba 

opróżnień 

w miesiącu 

Stawka opłaty 

przy selektywnym 

zbieraniu i odbieraniu 

odpadów 

komunalnych 

Stawka opłaty 

przy nieselektywnym 

zbieraniu i odbieraniu 

odpadów 

komunalnych 

Miesięczna 

wysokość opłaty 

za gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi w zł 

(iloczyn ilości 

pojemników, liczby 

opróżnień i stawki 

opłaty) 

1 2 3 4 5 

Opady niesegregowane 

(zmieszane) 

120 l      

240 l      

660 l      

1100 l      

kontener 5 m 3      

kontener 7 m 3      

kontener 10 m 3      

kontener 16 m 3      

Odpady selektywnie zebrane 

tzw. „suche” 

120 l      

240 l      

660 l      

1100 l      

kontener 5 m 3      

kontener 7 m 3      

kontener 10 m 3      

kontener 16 m 3      

szkło opakowaniowe 

120 l      

240 l      

660 l      

1100 l      

kontener 5 m 3      

kontener 7 m 3      

kontener 10 m 3      

kontener 16 m 3      

odpady zielone i odpady 

komunalne ulegające 

biodegradacji 

120 l      

240 l      

660 l      

1100 l      

Wysokość miesięcznej opłaty  

(suma kwot z kolumny 5) 

 

zł 
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Obliczenie wysokości kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości  nie 

zamieszkałej 
 

 

               …………………………….  zł                    X   3                      =    …………………………….zł 
                (Wysokość miesięcznej opłaty)         (ilość miesięcy w kwartale)                (łączna kwartalna opłata w zł)           

 

F. Dotyczy właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 

(Część E 1) oraz w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Część E 2) 

Wysokość miesięcznej opłaty  
(suma kwot wyliczonych Część E 1 i Część E 2) 

 

zł 

Obliczenie wysokości kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 

zamieszkałej i nie zamieszkałej  

  

 

               …………………………….  zł                    X   3                      =    …………………………….zł 
                (Wysokość miesięcznej opłaty)         (ilość miesięcy w kwartale)                (łączna kwartalna opłata w zł)           

 

G. Podpis składającego deklarację   

 

 

 
 

…………………………………                                                                                                          ………………………………………… 

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

H. Adnotacje organu 

 

 

 

 
 
 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 
KOLOREM  
 
Pouczenie: 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 
Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od powstania 
na danej nieruchomości odpadów 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 27 dnia każdego ostatniego miesiąca 
kwartału  
(nr konta: 55888400042001000077770200). 

2. 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. 

3. 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 ze zm.). 

 

WYJAŚNIENIA: 
1  Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, której druk dotyczy.  
 
2 Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć m.in. w przypadku błędu (np. oczywista pomyłka pisarska, błąd rachunkowy) 

w złożonej deklaracji. Zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 

613) skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem 

przyczyn korekty. 
 

3 Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć w przypadku zmiany danych określających wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z podaniem terminu, w którym nastąpiła zmiana.  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ………….. Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015  roku  w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  

 

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 2013 r., poz. 1399 ze zmianami). 

Składający:                      Formularz przeznaczony dla właściciela (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)  

                                          więcej niż jednej nieruchomości.   

                                          Deklaracja stanowi podsumowanie informacji zawartych w załączniku/ach Nr 4 do tej deklaracji.  

Termin składania:          W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie ) obowiązku   

                                          uiszczania opłaty lub zmiany wysokości opłaty. 
 

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

A. Obowiązek złożenia deklaracji  (zakreślić właściwy kwadrat)  
 

Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji:  

 

      □  pierwsza deklaracja 
1
  

                                                                                                     (dzień – miesiąc-rok)                

    

       □ korekta deklaracji 
2        

     

                                          (dzień – miesiąc-rok)                

                 

      □ nowa deklaracja od 
3
 

(dzień – miesiąc-rok )               (termin zaistnienia zdarzenia)        

                                                                                          

  -   -     

  -   -     

  -   -     

 

B. Podmiot składający deklarację (zakreślić właściwy kwadrat) 
 

□ właściciel                                                     □ współwłaściciel, współposiadacz 

□ zarządca nieruchomości                                    □ najemca, dzierżawca        

□ pełnomocnik                                                       

□ inny podmiot władający nieruchomością ………………………………………………………... 

 
 

 

 

□ osoba fizyczna         □ osoba prawna  □ jednostka organizacyjna 

□ spółka nieposiadająca osobowości prawnej   □ inny (jaki?) ………………………………………………………….. 

 
 

C. Dane składającego deklarację  (* wypełnia osoba fizyczna, ** wypełnia podmiot inny niż osoba fizyczna)  

Nazwisko i imię * 

 

 

 

 

 

Nazwa podmiotu/Pieczęć podmiotu ** 

 

 

 

 

Numer PESEL* 

 

                  

         

 

Identyfikator REGON** 

 

 

Numer NIP** 

Numer Krajowego Rejestru Sądowego** 
 

 

     

 
 

D. Adres zamieszkania/siedziby  

Kraj 

 

Województwo Powiat 

 

 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

 

                                      

Miejscowość Poczta Kod pocztowy Telefon/email 
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E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

1. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

Rodzaj gospodarstwa 

domowego 

Ilość gospodarstw 

domowych 
(proszę wpisać liczbę) 

Stawka opłaty za 

gospodarstwo 

domowe przy 

selektywnym 

zbieraniu i 

odbieraniu 

odpadów 

komunalnych 

Stawka opłaty za 

gospodarstwo 

domowe przy 

nieselektywnym 

zbieraniu i 

odbieraniu odpadów 

komunalnych 

Miesięczna wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zł 

(iloczyn ilości gospodarstw domowych i 

stawki w zależności od sposobu zbierania i 

odbierania odpadów komunalnych) 

1 2 3 4 5 

1 osobowe 

 
 

11 zł 20 zł 
 

2 osobowe 

 
 

22 zł 40 zł 
 

3 osobowe 

 
 

33 zł 60 zł 
 

4 osobowe 

 
 

44 zł 80 zł 
 

powyżej czterech osób  
50 zł 90 zł 

 

Wysokość miesięcznej opłaty  

(suma kwot z kolumny 5) 
zł 

Obliczenie wysokości  kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 

zamieszkałej 

 

               …………………………….  zł                    X   3                      =    …………………………….zł 
                  (Wysokość miesięcznej opłaty)           (ilość miesięcy w kwartale)                  (łączna kwartalna opłata w zł)          

2. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

wraz z obliczeniem  stawka opłaty 

Sposób zbierania odpadów:               □    Selektywny                                                     □   Nieselektywny 

Rodzaj odpadu 
Pojemność 

pojemników 

Liczba 

zadeklarowanych 

pojemników na 

odpady 

Liczba 

opróżnień 

w miesiącu 

Stawka opłaty 

przy selektywnym 

zbieraniu i odbieraniu 

odpadów 

komunalnych 

Stawka opłaty 

przy nieselektywnym 

zbieraniu i odbieraniu 

odpadów 

komunalnych 

Miesięczna wysokość 

opłaty 

za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

w zł 
(iloczyn ilości 

pojemników, liczby 

opróżnień i stawki opłaty) 

1 2 3 4 5 

Opady 

niesegregowane 

(zmieszane) 

120 l      

240 l      

660 l      

1100 l      

kontener 5 m 3      

kontener 7 m 3      

kontener 10 m 3      

kontener 16 m 3      

Odpady 

selektywnie 

zebrane tzw. 

„suche” 

120 l      

240 l      

660 l      

1100 l      

kontener 5 m 3      

kontener 7 m 3      

kontener 10 m 3      

kontener 16 m 3      
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szkło 

opakowaniowe 

120 l      

240 l      

660 l      

1100 l      

kontener 5 m 3      

kontener 7 m 3      

kontener 10 m 3      

kontener 16 m 3      

odpady zielone i 

odpady 

komunalne 

ulegające 

biodegradacji 

120 l      

240 l      

660 l      

1100 l      

Wysokość miesięcznej opłaty  

(suma kwot z kolumny 5) 
 

Obliczenie wysokości kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości nie 

 zamieszkałej 

 

               …………………………….  zł                    X   3                =    …………………………….zł 
                  (Wysokość miesięcznej opłaty)           (ilość miesięcy w kwartale)                  (łączna kwartalna opłata w zł)          
F. Dotyczy właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują 

mieszkańcy (Część E 1) oraz w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

(Część E 2) 

Wysokość miesięcznej opłaty  

(suma kwot wyliczonych Część E 1 i Część E 2) 

 

zł 

Obliczenie wysokości kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 

zamieszkałej i nie zamieszkałej 

 

               …………………………….  zł                    X   3                      =    …………………………….zł 
                (Wysokość miesięcznej opłaty)         (ilość miesięcy w kwartale)                (łączna kwartalna opłata w zł)           

 

G. Podpis składającego deklarację   

 

 

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

H. Liczba dołączonych Załączników Nr 4 do deklaracji szt. 

I. Adnotacje organu 

 

 

 

 

 
 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM  
 
Pouczenie: 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta i 
Gminy w Krapkowicach w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od powstania na danej nieruchomości 
odpadów 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 27 dnia każdego ostatniego miesiąca kwartału  
(nr konta: 55888400042001000077770200). 

2. 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. 

3. 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 ze zm.). 
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WYJAŚNIENIA: 
1  Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, której druk dotyczy.  
 
2 Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć m.in. w przypadku błędu (np. oczywista pomyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej 

deklaracji. Zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) skorygowanie 

deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. 
 

3 Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć w przypadku zmiany danych określających wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wraz z podaniem terminu, w których nastąpiła  zmiana.  
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ………….. Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2015  roku  w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  

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 2013 r., poz. 1399 ze zmianami). 

Składający:                      Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne  

                                          nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. 

                                          Jedną deklarację składa się dla jednej nieruchomości.   

 

Termin składania:          W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku   

                                          uiszczenia opłaty lub zmiany wysokość opłaty. 
 

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

A. Obowiązek złożenia deklaracji  (zakreślić właściwy kwadra oraz wpisać datę)  
 

Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji:  

 

      □  pierwsza deklaracja 
1
  

                                                                                                     (dzień – miesiąc-rok)                

    

       □ korekta deklaracji 
2        

     

                                          (dzień – miesiąc-rok)                

                 

      □ nowa deklaracja od 
3
 

(dzień – miesiąc-rok )               (termin zaistnienia zdarzenia)        

                                                                                          

  -   -     

  -   -     

  -   -     

 

B. Podmiot składający deklarację (zakreślić właściwy kwadrat) 
 

□ właściciel                                                     □ współwłaściciel, współposiadacz 

□ zarządca nieruchomości                                    □ najemca, dzierżawca        

□ pełnomocnik                                                       

□ inny podmiot władający nieruchomością ………………………………………………………... 
 

 

 

□ osoba fizyczna         □ osoba prawna  □ jednostka organizacyjna 

□ spółka nieposiadająca osobowości prawnej   □ inny (jaki?) ………………………………………………………….. 
 

C. Dane składającego deklarację  (* wypełnia osoba fizyczna, ** wypełnia podmiot inny niż osoba fizyczna)  

Nazwisko i imię  Nazwa podmiotu/Pieczęć podmiotu ** 

 

 

 

 
Numer PESEL* 

 

         

 

Identyfikator REGON** 

 
Numer NIP** 

Numer Krajowego Rejestru Sądowego** 

 

 
 

D. Adres zamieszkania/siedziby  

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu                                      

Miejscowość Poczta Kod pocztowy Telefon/email 

 

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

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu                                      

Miejscowość 

 

Poczta Kod pocztowy Telefon/email 

 

 

Lokalizacja miejsca odbioru odpadów (gdy jest inna, niż adres nieruchomości, na której powstają odpady): 
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F.  USTALENIE RYCZAŁTOWEJ STAWKI OPŁATY ZA ROK DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ 

SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE 

REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWEJEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU. 

1. Oświadczam, że nieruchomość, której dotyczy formularz stanowi nieruchomość: (zakreślić odpowiedni kwadrat) 

□ na której znajdują się domki letniskowe 

Odpady komunalne z tereny nieruchomości zbierane i 

odbierane będą w sposób 

    □  SELEKTYWNY             □ NIESELEKTYWNY 

 

1.1 Wysokość opłaty dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie 

przez część roku. 
 

1.2 W przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny 

Ryczałtowa stawka opłaty od jednego domku 

letniskowego wynosi  

 

zł 

Liczba domków letniskowych znajdujących się na 

terenie nieruchomości 

 

zł 

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok wynosi 

(stawka opłaty za jeden domek x ilość domków) 

 

 

zł 

1.2 W przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób nie selektywny 

Ryczałtowa stawka opłaty od jednego domku 

letniskowego wynosi  

 

zł 

Liczba domków letniskowych znajdujących się na 

terenie nieruchomości 

 

zł 

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok wynosi 

(stawka opłaty za jeden domek x ilość domków) 

 

 

zł 

 

2. Oświadczam, że nieruchomość, której dotyczy formularz stanowi nieruchomość: (zakreślić odpowiedni kwadrat) 

□ wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 

jedynie przez część roku, inna niż nieruchomość, na 

której znajdują się domki letniskowe. 

Odpady komunalne z tereny nieruchomości zbierane i 

odbierane będą w sposób 

    □  SELEKTYWNY             □ NIESELEKTYWNY 

2.1 Wysokość opłaty dla nieruchomości, na której znajdują się nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku 

Ryczałtowa stawka opłaty od nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe wynosi: 

 

 

zł 

2.2 Rodzaj i ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych 

 

Rodzaj odpadów 
 

Ilość pojemników 

120l 240l 660l 1100l 

Odpady niesegregowane (zmieszane)  

 
    

Odpady selektywnie zbierane tzw. „suche”     

Odpady ze szkła opakowaniowego     

 

J. Podpis składającego deklarację   
Imię Nazwisko 

 

 

Nazwisko 

 

…………………………………                                                                                                          ………………………………………… 

  (miejscowość i data)                                                                                                                                (czytelny podpis/pieczęć) 

K. Adnotacje organu 
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POLA JASNE WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM  
 
Pouczenie: 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta i 
Gminy w Krapkowicach w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od powstania na danej nieruchomości 
odpadów 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 27 dnia każdego ostatniego miesiąca kwartału  
(nr konta: 55888400042001000077770200). 

2. 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. 

3. 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 ze zm.). 

 
 

 

WYJAŚNIENIA: 
1  Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, której druk dotyczy.  
 
2 Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć m.in. w przypadku błędu (np. oczywista pomyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej 

deklaracji. Zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) skorygowanie 

deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. 
 

3 Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć w przypadku zmiany danych określających wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wraz z podaniem terminu, w którym nastąpiła zmiana.  
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ………….. Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku  w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Załącznik Nr 4 będący załącznikiem do deklaracji przeznaczonej dla właściciela (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach).  Załącznik Nr 4 wypełnia właściciel nieruchomości odrębnie dla każdej nieruchomości, na której powstają odpady 

komunalne.  

Należy wyliczyć opłatę dla każdej nieruchomości osobno, a następnie dokonać podsumowania wysokości opłaty w druku deklaracji Załącznik 

Nr 2 do Uchwały Nr……….. z dnia …………..Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
 

A. Informacje o załączniku  

Numer załącznika Data złożenia załącznika 
 

 

Dzień – Miesiąc-Rok 

 

……………-  …………..   -   …………… 
 

B. Podmiot składający deklarację (zakreślić właściwy kwadrat) 
 

□ właściciel                                                     □ współwłaściciel, współposiadacz 

□ zarządca nieruchomości                                    □ najemca, dzierżawca        

□ pełnomocnik                                                       

□ inny podmiot władający nieruchomością ………………………………………………………... 
 

 

 

□ osoba fizyczna         □ osoba prawna  □ jednostka organizacyjna 

□ spółka nieposiadająca osobowości prawnej   □ inny (jaki?) ………………………………………………………….. 
 

C. Dane składającego deklarację  (* wypełnia osoba fizyczna, ** wypełnia podmiot inny niż osoba fizyczna)  

Nazwisko i imię * Nazwa podmiotu/Pieczęć podmiotu ** 

 

 

 

 
Numer PESEL* 

 

                        

 

Identyfikator REGON** 

 
Numer NIP** 

Numer Krajowego Rejestru Sądowego** 

 

 

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

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu                                      

Miejscowość 

 

Poczta Kod pocztowy Telefon/email 

 

 

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

 
 

 

F. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części E jest: 

□ 
zamieszkała (nieruchomość na której 

zamieszkują mieszkańcy 

 

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia 

dział G 

□ 
nie zamieszkała, na której powstają 

odpady komunalne 

 

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia 

dział H 

□ 
w części zamieszkała oraz w części nie 

zamieszkała, na której powstają odpady 

komunalne 
 

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia 

dział G, H 

 

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
G. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Rodzaj nieruchomości:                     □    Jednorodzinna                                                □   Wielorodzinna 

Sposób zbierania odpadów:            □    Selektywny                                                     □   Nieselektywny Id: 01370F68-200F-45FC-9298-F65FB6BB94F6. Projekt Strona 14



Czy nieruchomość wskazana w części F niniejszej deklaracji jest wyposażona w kompostownik? 

                       □   TAK   …… m3
                                                               □ NIE  

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….. będzie 

korzystała ze wspólnych pojemników o łącznej pojemności 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………   

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

pojemności, w związku z tym proszę o dostarczenie pojemników o zmniejszonej pojemności:  

      odp. zmieszane - …….….,            odp. „suche” - …..………., szkło opakowaniowe - .….…….., odp. ulegające biodegradacji - 

……….., przy jednoczesnym dwukrotnym zwiększeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników . 

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość, dla której składana jest deklaracja. 

 

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

1. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

wraz z obliczeniem stawka opłaty 

Rodzaj gospodarstwa 

domowego 

Ilość 
gospodarstw 

domowych 
(proszę wpisać 

liczbę) 

Stawka opłaty za 

gospodarstwo domowe 

przy selektywnym 

zbieraniu i odbieraniu 

odpadów komunalnych 

Stawka opłaty za 

gospodarstwo domowe 

przy nieselektywnym 

zbieraniu i odbieraniu 

odpadów komunalnych 

Miesięczna wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w zł 
(iloczyn ilości gospodarstw domowych i stawki w 

zależności od sposobu zbierania i odbierania 

odpadów komunalnych) 

1 2 3 4 5 

1 osobowe  11 zł 20 zł  

2 osobowe  22 zł 40 zł  

3 osobowe  33 zł 60 zł  

4 osobowe  44 zł 80 zł  

powyżej  czterech osób  50 zł 90 zł  

Wysokość miesięcznej opłaty 

(suma kwot z kolumny 5) 
zł 

Obliczenie wysokości  kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla nieruchomości 

zamieszkałej 

 

               …………………………….  zł                    X   3                      =    …………………………….zł 
                          (Wysokość miesięcznej opłaty)           (ilość miesięcy w kwartale)                  (łączna kwartalna opłata w zł)          

 

2. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

wraz z obliczeniem stawki opłaty 

 

Sposób zbierania odpadów:               □    Selektywny                                                     □   Nieselektywny 
 

Rodzaj odpadu 
Pojemność 

pojemników 

Liczba 

zadeklarowanych 

pojemników na 

odpady 

Liczba 

opróżnień 

w miesiącu 

Stawka opłaty 

przy selektywnym 

zbieraniu i odbieraniu 

odpadów komunalnych 

Stawka opłaty 

przy nieselektywnym 

zbieraniu i odbieraniu 

odpadów komunalnych 

Miesięczna wysokość opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zł 

(iloczyn ilości pojemników, 

liczby opróżnień i stawki 

opłaty) 

1 2 3 4 5 

Opady 

niesegregowane 

(zmieszane) 

120 l      

240 l      

660 l      

1100 l      

kontener 5 m 3      

kontener 7 m 3      

kontener 10 m 3      
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Odpady selektywnie 

zebrane tzw. 

„suche” 

120 l      

240 l      

660 l      

1100 l      

kontener 5 m 3      

kontener 7 m 3      

kontener 10 m 3      

kontener 16 m 3      

szkło opakowaniowe 

120 l      

240 l      

660 l      

1100 l      

kontener 5 m 3      

kontener 7 m 3      

kontener 10 m 3      

kontener 16 m 3      

odpady zielone i 

odpady 

komunalne 

ulegające 

biodegradacji 

120 l      

240 l      

660 l      

1100 l      

Wysokość miesięcznej opłaty  

(suma kwot z kolumny 5) 
zł 

Obliczenie wysokości kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości  

nie zamieszkałej 

 

               …………………………….  zł                          X   3                      =    …………………………….zł 

                          (Wysokość miesięcznej opłaty)             (ilość miesięcy w kwartale)                     (łączna kwartalna opłata w zł)           
 

H. Dotyczy właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy (Część 

G 1) oraz w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Część G 2) 

Wysokość miesięcznej opłaty  

(suma kwot wyliczonych Część G 1 i Część G 2) 

 

 

zł 

Obliczenie wysokości kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej 

 i nie zamieszkałej 

 

 

               …………………………….  zł                          X   3                      =    …………………………….zł 

                          (Wysokość miesięcznej opłaty)             (ilość miesięcy w kwartale)                     (łączna kwartalna opłata w zł)           
 

I. Podpis składającego deklarację   

 

 

 
…………………………………                                                                                                          ………………………………………… 

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

J. Adnotacje organu 
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POLA JASNE WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM  
 
Pouczenie: 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta i 
Gminy w Krapkowicach w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od powstania na danej nieruchomości 
odpadów 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 27 dnia każdego ostatniego miesiąca kwartału  
(nr konta: 55888400042001000077770200). 

2. 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. 

3. 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 ze zm.). 

 

WYJAŚNIENIA: 
1  Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, której druk dotyczy.  
 
2 Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć m.in. w przypadku błędu (np. oczywista pomyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej 

deklaracji. Zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) skorygowanie 

deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. 
 

3 Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć w przypadku zmiany danych określających wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wraz z podaniem terminu, w którym nastąpiła zmiana.  
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UZASADNIENIE

1) podstawa prawna,

· 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 ze zm.)
Art. 18. 2 pkt 15 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: stanowienie winnych sprawach
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy;
Art. 40 ust. 1 Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa
miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
Art. 41 ust. 1 Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały.

· Art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm. ) 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) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w

szczególności:

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

3) uzasadnienie faktyczne, w tym cele jakie mają być osiągnięte,

Przedłożenie niniejszego projektu uchwały wynika z konieczności dostosowania obecnie obowiazującej
uchwały do zmian spowodowanych objęciem nieruchomości niezamieszkałych systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krapkowice, czyli umożliwienie właścicielom tych
nieruchomości składania deklaracji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie opdadami
komunalnymi.

Wprowadzenie załaczników: nr 1 i nr 3 określających wzór deklaracji dla nieruchomości
zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych oraz dla domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynika z przepisów prawa. Natomiast wzór
stanowiący załacznik nr 2 do projektu uchwały, został opracowany celem usprawnienia i ujednolicenia
(podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości) księgowania wpłat z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadmi komunalnymi w systemie oraz ich rozliczania.
W uchwale znalazły się także zapisy określajace tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, zgodnie z dyspozycją art. 6n, ust. 1 pkt 2 ustawy.
3) Wskazanie jednostek/komórek na które będzie oddziaływać,

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.
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, Naczelnik Wydziału
Podatków i Opłat Lokalowych.
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