
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/358/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 roku 
 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  

 
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 ze zmianami). 
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)  
 

Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji:  
□  pierwsza deklaracja                    □ korekta deklaracji                       □ nowa  deklaracja od  …………………............… 
                                                                                                                                                                                                                              (termin zaistnienia zdarzenia)                                               
 

B. Dane składającego deklarację   
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 

  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 mapy/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/worek - należy wpisać pojemność i ilość pojemników (P) lub worków (W): ……………… 
 
 
 
 
Pouczenie:  

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach 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 27 dnia ka żdego ostatniego miesi ąca 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 ze zm.). 



 
 

J. Podpis składającego deklarację   

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

K. Adnotacje organu  

 
* stosowana w przypadku, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest mniejszy lub równy kwocie uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych. 

 
Pouczenie:  

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach 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 27 dnia ka żdego ostatniego miesi ąca 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 ze zm.). 
5. W przypadku gospodarstw domowych 4 osobowych i powyżej 4 osób, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest mniejszy lub  równy kwocie uprawniającej do  
    uzyskania świadczeń rodzinnych należy dostarczyć decyzję w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych lub zaświadczenie określające wysokości dochodu na jednego członka     
    gospodarstwa domowego uprawniającego do uzyskania świadczeń rodzinnych.  

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
  Potwierdzenie zło żenia deklaracji o wysoko ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
  Kwartalna wysoko ść opłaty:  ……………..  Deklarowana ilo ść pojemników/worków:   
  odpady zmieszane -  ………….…….,   odpady suche - ………..……………………..,  papier - ……..………….…..,                                                     
  szkło opakowaniowe - ………….........,   odpady ulegające biodegradacji - …………. 

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………….  
Adres nieruchomo ści, na której powstaj ą odpady komunalne: ………………………………………………………… 
Data zło żenia:  ............................... 

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 
zadeklarowanej pojemności, w związku z tym proszę o dostarczenie 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 
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 

Stawka % opłaty za 
gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi                  

w zależności od 
osiąganego dochodu  

[%]   

Miesięczna wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zł 
(iloczyn ilości gospodarstw 

domowych i stawki w zależności od 
sposobu zbierania i odbierania 

odpadów komunalnych oraz stawki % 
opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zależności od 
osiąganego dochodu ) 

1 osobowe  
 

11 zł 20 zł 100  

2 osobowe  
 

22 zł 40 zł 100  

3 osobowe  
 

33 zł 60 zł 100  

4 osobowe  
 

44 zł 80 zł 100 lub 75*  

powyżej  
czterech osób 

 50 zł 90 zł 100 lub 80*  

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:  
 

     (słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………..) 
 

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                                                                        = 
                                                       

         miesięczna opłata wynikająca z części H                                            ilość miesięcy w kwartale                                                      łączna kwartalna opłata w zł 

 
  (słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………….) 
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