UCHWAŁA NR XIX/231/2016
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 23 czerwca 2016 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice według załączników do
niniejszej uchwały:
1) Załącznik Nr 1 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez
właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Krapkowice;
2) Załącznik Nr 2 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez
właściciela więcej niż jednej nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Krapkowice;
3) Załącznik Nr 3 - załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy
Krapkowice.
§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 pkt 1 właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy
Krapkowice obowiązani są złożyć Burmistrzowi Krapkowic w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach 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.
Dotyczy to również przypadku zmiany danych oraz zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeśli wobec właściciela nieruchomości została wydana decyzja określająca wysokość tej opłaty (art.
6o ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
2. Deklaracje, o której mowa w § 1 pkt 2 właściciele więcej niż jednej nieruchomości zamieszkałej położonej
na terenie Gminy Krapkowice obowiązani są złożyć Burmistrzowi Krapkowic do dnia 31 października 2016 roku.
Kolejne delaracje właściciele więcej niż jednej nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy
Krapkowice obowiązani są złożyć na zasadach określonych w ust. 1.
§ 3. 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 ze zm.),
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);
2) deklarację w formie elektronicznej składa się poprzez wysłanie załącznika do formularza pisma ogólnego w
formacie PDF, DOC lub obrazu deklaracji za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta
i Gminy w Krapkowicach. Adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu znajduje się na Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice;
3) wzór deklaracji dostępny jest na stronie Urzędu Masta i Gminy w Krapkowicach: www.krapkowice.pl;
4) układ informacji i powiązań złożonych deklaracji określają załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 5. Z dniem 1 października 2016 roku traci moc uchwała Nr XIX/229/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z
dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z
dniem 1 października 2016 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Małkiewicz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 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
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r., poz. 250)
Właściciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jednej nieruchomości, na
której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie Gminy Krapkowice.
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie
obowiązku uiszczania opłaty lub zmianę wysokości opłaty.

Podstawa prawna
Podmiot zobowiązany do
złożenia deklaracji
Termin składania
Organ właściwy do złożenia
deklaracji
Miejsce składania deklaracji

Burmistrz Krapkowic
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)
A.1 Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji:

□ pierwsza deklaracja 1
□ korekta deklaracji

2

(dzień-miesiąc-rok)
obowiązująca od

(dzień-miesiąc-rok)

do

(dzień-miesiąc-rok)

□ nowa deklaracja od 3

(dzień-miesiąc-rok)
A.2 Okoliczność mająca wpływ na wysokość opłaty:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(termin zaistnienia zdarzenia)

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 4 (ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)

B.1

B.2

□ właściciel nieruchomości
□ współwłaściciel, współposiadacz
□ osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
□ użytkownik wieczysty
□ najemca
□ inny podmiot władający nieruchomością (jaki?) …………………………………………………
□ osoba fizyczna
□ osoba prawna
□ jednostka organizacyjna
□ spółka nie posiadająca osobowości prawnej
□ inny (jaki?) ……………………………………………………

C. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(* 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 PODATNIKA
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Nr telefonu

E. ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŚLI INNY NIŻ W CZĘŚCI D)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu
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Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Nr telefonu

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(JEŚLI JEST INNY NIŻ W CZĘŚĆI D)
Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Nr telefonu

Lokalizacja miejsca odbioru odpadów (gdy jest inna, niż adres nieruchomości, na której powstają odpady):
G. OKREŚLENIE SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)

Rodzaj nieruchomości:

□ Jednorodzinna

□ Wielorodzinna

Oświadczam, że odpady z w/w nieruchomości będą zbierane i odbierane w sposób:

□ Selektywny

□ Nieselektywny

Czy w/w nieruchomość jest wyposażona w kompostownik?

□ TAK …… m3

□ NIE

Zapotrzebowanie na pojemniki / worki do zbierania odpadów komunalnych – należy wpisać deklarowaną ilość pojemników (P)
i worków (W) wraz z pojemnością.

□ Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ………… □ Odpady surowcowe („suche”) …………
□ Odpady zielone i ulegające biodegradacji …………

□ Szkło opakowaniowe …………

H. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNEJ
(ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWY KWADRAT LUB PRZEJŚĆ DO PUNKTU I)

□

nieruchomość, określona w części F oraz nieruchomość położona w ……….…………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………………………………………..
będą korzystały ze wspólnych pojemników. 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:
odpady zmieszane - …….…., odpady surowcowe tzw. „suche” - …..………., szkło opakowaniowe - .….…….., odpady
zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji – ……….., przy jednoczesnym dwukrotnym zwiększeniu
częstotliwości opróżniania tych pojemników.

I. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Stawka opłaty za
gospodarstwo
domowe przy
selektywnym
zbieraniu i odbieraniu
odpadów
komunalnych

Stawka opłaty za
gospodarstwo domowe
przy nieselektywnym
zbieraniu i odbieraniu
odpadów komunalnych

3

4

1 osobowe

12,50 zł

21,50 zł

2 osobowe

25,00 zł

43,00 zł

3 osobowe

37,50 zł

64,50 zł

4 osobowe

50,00 zł

86,00 zł

5 osobowe

60,00 zł

106,00 zł

6 osobowe

67,50 zł

121,00 zł

7 osobowe

72,50 zł

131,00 zł

8 osobowe i większe

75,00 zł

136,00 zł

Ilość
gospodarstw

Rodzaj gospodarstwa
domowego

domowych
(proszę wpisać
liczbę)

1

2

Miesięczna wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zł
(iloczyn ilości gospodarstw
domowych i stawki w zależności od
sposobu zbierania i odbierania
odpadów komunalnych)

5

zł

Łączna miesięczna kwoty opłaty (suma kwot z kolumny 5)
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Obliczenie wysokości kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałej (iloczyn miesięcznej opłaty wynikającej z części I i ilość miesięcy w kwartale)
3

x
miesięczna opłata wynikająca z części I

ilość miesięcy w kwartale

=
łączna kwartalna opłata w zł

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

J. Podpis składającego deklarację

…………………………………
(miejscowość i data)

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

K. Adnotacje organu

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

Pouczenie:
1. 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 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.).
2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać kwartalnie w następujących terminach: I kwartał – 27 marca,
II kwartał – 27 czerwca, III kwartał – 27 września, IV kwartał – 10 grudnia każdego roku.
3. Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające
nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy mogą w drodze umowy zawartej w formie
pisemnej, wskazać podmiot zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy i załączyć ją do deklaracji. Jeżeli deklarację
składa Spółka cywilna należy dołączyć wykaz osób tworzących tą spółkę - w imieniu których składana jest deklaracja.
WYJAŚNIENIA:

Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, której druk dotyczy. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Należy podać datę zamieszkania w formacie: dzień – miesiąc – rok.
2 Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć m.in. w przypadku błędu (np. oczywista pomyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już
deklaracji.
3 Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z podaniem terminu, w których nastąpiła zmiana. Nową deklarację należy złożyć w
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
4 Deklarację podpisuje podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji lub osoba upoważniona do podpisywania deklaracji. Dokumentem
upoważniającym do podpisywania deklaracji jest np. pełnomocnictwo, prawomocne postanowienie sądu ustanawiające przedstawiciela
ustawowego, uchwała wspólnoty mieszkaniowej o wyborze zarządu, umowa w formie aktu notarialnego o określeniu sposobu zarządu
nieruchomością wspólną i powierzeniu osobie fizycznej lub prawnej, umowa spółki osobowej itp. Złożenie dokumentu stwierdzającego
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, rodzicom, dziadkom, dzieciom, rodzeństwu jest zwolnione od opłaty skarbowej.
1
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 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
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r., poz. 250)
Właściciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) więcej niż jednej
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie Gminy Krapkowice. Dla każdej
z nieruchomości należy wypełnić osobny załącznik.
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku
uiszczania opłaty lub zmianę wysokości opłaty.

Podstawa prawna
Podmiot zobowiązany do
złożenia deklaracji
Termin składania
Organ właściwy do
złożenia deklaracji
Miejsce składania
deklaracji

Burmistrz Krapkowic
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)
A.1 Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji:
□ pierwsza deklaracja 1
□ korekta deklaracji

2

(dzień-miesiąc-rok)
obowiązująca od

(dzień-miesiąc-rok)

do

(dzień-miesiąc-rok)

□ nowa deklaracja od 3

(dzień-miesiąc-rok)
A.2 Okoliczność mająca wpływ na wysokość opłaty: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
(termin zaistnienia zdarzenia)

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 4 (ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)

B.1

B.2

□ właściciel nieruchomości
□ współwłaściciel, współposiadacz
□ osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
□ użytkownik wieczysty
□ najemca
□ inny podmiot władający nieruchomością (jaki?) ……………………………………………………………
□ osoba fizyczna
□ osoba prawna
□ jednostka organizacyjna
□ spółka nie posiadająca osobowości prawnej □ inny (jaki?) ………………………………………………

C. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(* 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 PODATNIKA
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Nr telefonu

E. ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŚLI INNY NIŻ W CZĘŚCI D)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu
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Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Nr telefonu

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (zestawienie zbiorcze

danych wynikających z załączników składanych przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości położonej na terenie Gminy
Krapkowice)
Ilość

Stawka opłaty za
gospodarstwo domowe
przy selektywnym
zbieraniu i odbieraniu
odpadów komunalnych

Stawka opłaty za
gospodarstwo domowe
przy nieselektywnym
zbieraniu i odbieraniu
odpadów komunalnych

3

4

1 osobowe

12,50 zł

21,50 zł

2 osobowe

25,00 zł

43,00 zł

3 osobowe

37,50 zł

64,50 zł

4 osobowe

50,00 zł

86,00 zł

5 osobowe

60,00 zł

106,00 zł

6 osobowe

67,50 zł

121,00 zł

7 osobowe

72,50 zł

131,00 zł

8 osobowe i większe

75,00 zł

136,00 zł

gospodarstw

Rodzaj gospodarstwa
domowego

domowych
(proszę wpisać
liczbę)

1

2

Miesięczna wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zł
(iloczyn ilości gospodarstw
domowych i stawki w zależności od
sposobu zbierania i odbierania
odpadów komunalnych)

5

zł

Łączna miesięczna kwoty opłaty (suma kwot z kolumny 5)

Obliczenie wysokości kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałej (iloczyn miesięcznej opłaty wynikającej z części F i ilość miesięcy w kwartale)

3

x
miesięczna opłata wynikająca z części F

ilość miesięcy w kwartale

=
łączna kwartalna opłata w zł

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

G. Podpis składającego deklarację

…………………………………
(miejscowość i data)

H. Liczba załączników do deklaracji

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

szt.

I. Adnotacje organu

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

Pouczenie:
1. 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 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.).
2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać kwartalnie w następujących terminach: I kwartał – 27 marca,
II kwartał – 27 czerwca, III kwartał – 27 września, IV kwartał – 10 grudnia każdego roku.
3. Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające
nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy mogą w drodze umowy zawartej w formie
pisemnej, wskazać podmiot zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy i załączyć ją do deklaracji. Jeżeli deklarację
składa Spółka cywilna należy dołączyć wykaz osób tworzących tą spółkę - w imieniu których składana jest deklaracja.
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WYJAŚNIENIA:

Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, której druk dotyczy. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Należy podać datę zamieszkania w formacie: dzień – miesiąc – rok.
2 Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć m.in. w przypadku błędu (np. oczywista pomyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już
deklaracji.
3 Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z podaniem terminu, w których nastąpiła zmiana. Nową deklarację należy złożyć
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
4 Deklarację podpisuje podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji lub osoba upoważniona do podpisywania deklaracji. Dokumentem
upoważniającym do podpisywania deklaracji jest np. pełnomocnictwo, prawomocne postanowienie sądu ustanawiające przedstawiciela
ustawowego, uchwała wspólnoty mieszkaniowej o wyborze zarządu, umowa w formie aktu notarialnego o określeniu sposobu zarządu
nieruchomością wspólną i powierzeniu osobie fizycznej lub prawnej, umowa spółki osobowej itp. Złożenie dokumentu stwierdzającego
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, rodzicom, dziadkom, dzieciom, rodzeństwu jest zwolnione od opłaty skarbowej.
1
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANY PRZEZ WŁAŚCICIELI WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY KRAPKOWICE
A. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Nr telefonu

B. OKREŚLENIE SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)

Rodzaj nieruchomości:

□ Jednorodzinna

□ Wielorodzinna

Oświadczam, że odpady z w/w nieruchomości będą zbierane i odbierane w sposób:
□ Selektywny
□ Nieselektywny
Czy w/w nieruchomość jest wyposażona w kompostownik?
□ TAK …… m3
□ NIE
Zapotrzebowanie na pojemniki / worki do zbierania odpadów komunalnych – należy wpisać deklarowaną ilość
pojemników (P) i worków (W) wraz z pojemnością.
□ Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne …………
□ Odpady surowcowe („suche”) …………
□ Odpady zielone i ulegające biodegradacji …………

□ Szkło opakowaniowe …………

C. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNEJ
(ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWY KWADRAT LUB PRZEJŚĆ DO PUNKTU D)

□

nieruchomość, określona w części A oraz nieruchomość położona w ……….…………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………………………………………..
będą korzystały ze wspólnych pojemników. 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:
odpady zmieszane - …….…., odpady surowcowe tzw. „suche” - …..………., szkło opakowaniowe - .….…….., odpady
zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji – ……….., przy jednoczesnym dwukrotnym zwiększeniu
częstotliwości opróżniania tych pojemników.
D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w części A zamieszkuje: ………………………………………………
(należy podać liczbę mieszkańców)
Ilość

Stawka opłaty za
gospodarstwo domowe
przy selektywnym
zbieraniu i odbieraniu
odpadów komunalnych

Stawka opłaty za
gospodarstwo domowe
przy nieselektywnym
zbieraniu i odbieraniu
odpadów komunalnych

3

4

1 osobowe

12,50 zł

21,50 zł

2 osobowe

25,00 zł

43,00 zł

3 osobowe

37,50 zł

64,50 zł

4 osobowe

50,00 zł

86,00 zł

5 osobowe

60,00 zł

106,00 zł

6 osobowe

67,50 zł

121,00 zł

7 osobowe

72,50 zł

131,00 zł

8 osobowe i większe

75,00 zł

136,00 zł

gospodarstw

Rodzaj gospodarstwa
domowego

domowych
(proszę wpisać
liczbę)

1

2

Miesięczna wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zł
(iloczyn ilości gospodarstw
domowych i stawki w zależności od
sposobu zbierania i odbierania
odpadów komunalnych)

5

zł

Łączna miesięczna kwoty opłaty (suma kwot z kolumny 5)
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E. Obliczenie wysokości kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałej (iloczyn miesięcznej opłaty wynikającej z części D i ilość miesięcy w kwartale)
x
miesięczna opłata wynikająca z części D

3
ilość miesięcy w kwartale

=
łączna kwartalna opłata w zł

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

F. Podpis składającego deklarację

………………………………
(miejscowość i data)

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

G. Adnotacje organu
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