
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/175/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 stycznia 2020 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 SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 

Podmiot zobowiązany do 
złożenia deklaracji: 

Właściciel nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), na której zamieszkują 
mieszkańcy, położonej na terenie Gminy Krapkowice. 

Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w 
przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, a w przypadku śmierci 
mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

Organ właściwy do 
złożenia deklaracji: 

Burmistrz Krapkowic 

Miejsce składania 
deklaracji: 

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

A. OBOWIĄZEK ZLOŻENIA DEKLARACJI (zakreślić właściwy kwadrat i wypełnić rubrykę) 

Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji: 

                                            □ pierwsza deklaracja1        □ korekta deklaracji2          □ zmiana deklaracji3 

 

Okoliczność mająca wpływ na wysokość opłaty: ………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data zdarzenia mającego wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi4 ………………… -…..………….. -…..…………… 
       (dzień)                             (miesiąc)                         (rok) 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 5(zakreślić właściwy kwadrat) 

□ właściciel nieruchomości                                                                                                                                        □ współwłaściciel, współposiadacz 

□ osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu                                                                     □ najemca 

□ inny podmiot władający nieruchomością (jaki?) …………………………………………….……                                    □ użytkownik wieczysty  

C. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (wypełnić rubryki) 

Nazwisko i Imię6/Nazwa pełna7 Numer PESEL6/Identyfikator NIP7 

           

Numer telefonu8 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE NA TERENIE GMINY KRAPKOWICE9 

Miejscowość 

 

Ulica 

 

Nr domu/lokalu 

E. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA6/ADRES SIEDZIBY7 (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres nieruchomości w części D deklaracji) 
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu/Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Poczta 

 

 

Kod pocztowy 

F. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (wypełnić rubryki) 

Jednorodzinna □                                                              Wielorodzinna     □ 

G. KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU (zakreślić właściwy kwadrat) dotyczy wyłącznie 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D deklaracji: 
□ NIE KOMPOSTUJĘ bioodpadów               □ KOMPOSTUJĘ bioodpady w przydomowym kompostowniku                                                       

H. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICELA NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNEJ  

Nieruchomość określona w części D oraz nieruchomość położona w ………………………………………………………………………………………………..………………………..   

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

będą korzystały ze wspólnych pojemników. Pojemniki ustawione będą: ……………………………………………………………………………………………………..……………. 

 

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (wypełnić rubryki) 



Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D deklaracji: 

                                         □ NIE zamieszkują osoby                              □ ZAMIESZKUJĄ osoby 

Liczba osób 

 

Stawkę miesięcznej opłaty od jednego mieszkańca przy selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych należy określić zgodnie z 
obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty10 

Liczba mieszkańców na nieruchomości (w budynku jednorodzinnym/ lokalu mieszkalnym)  
do 5 osób (włącznie) 

 
.............................................  x ……………. zł = ………………. zł 

                (liczba osób)  

Liczba mieszkańców na nieruchomości (w budynku jednorodzinnym/ lokalu mieszkalnym) 
stanowiących szóstą lub kolejną osobę   

 

    .............................................  x ………  ... zł = ………………   zł    
              (liczba osób) 

Obliczenie wysokości opłaty miesięcznej dla nieruchomości [zł]  
Oplata stanowi sumę: iloczynu liczby osób mniejszej lub równej 5 i odpowiedniej dla niej stawki opłaty 
oraz iloczynu liczby osób powyżej 5 i odpowiedniej dla niej stawki opłaty 

wysokość opłaty 

Obliczenie zwolnienia z części miesięcznej opłaty dla nieruchomości [zł] 
Zwolnienie stanowi iloczyn liczby osób i wysokości stawki zwolnienia, w przypadku kompostowania 
bioodpadów w przydomowym kompostowniku  

     
     .........................................  x …………..... zł = ………………   zł    
           (liczba osób) 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniająca zwolnienie 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [zł] 

Opłata stanowi różnicę obliczonej wysokości opłaty miesięcznej dla nieruchomości i obliczonego 
zwolnienia z części miesięcznej opłaty dla nieruchomości 

łączna wysokość opłaty 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
 
             …………………………………………………..………..…………….                                                                                                                   …………………………………………………………..……………………………………….. 
                                (miejscowość i data)                                                                                                                                                                                          (czytelny podpis) 

J. ADNOTACJE ORGANU (wypełnia Urząd)  

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym 
 
                    Dnia: …………………………………..                                                                                                            Podpis: ……………………………….  

 
 
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. 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 omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. 
3 Pole „zmiana deklaracji” 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 do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,  
w którym nastąpiła zmiana.  

4 Dzień nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
5 Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej 

oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, 
a każdy właściciel lokalu – w części odpowiadającej stosunkowi liczby osób zamieszkujących lokal do liczby osób zamieszkujących we wszystkich lokalach. 

6 Dotyczy osób fizycznych. 
7 Dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. 
8 Informacje nieobowiązkowe. 
9 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębny załącznik w ilości odpowiadającej liczbie nieruchomości.  
10 Metoda ustalania opłaty - należy przez to rozumieć metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną w obowiązującej Uchwale Rady 

Miejskiej  w Krapkowicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 
 
POUCZENIE: 
W przypadku niewpłacenia 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 2019 r. poz. 1438 
z późn. zm.). 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że: 
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gmina Krapkowice, którą reprezentuje Burmistrz Krapkowic, z siedzibą w Krapkowicach (47-303), przy              

ul. 3 Maja 17. 
2) Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych Panią Agnieszkę Kaczmarczyk, z którą można się skontaktować poprzez email: 

iod@krapkowice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.   
3) Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Gminy wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości       

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 roku poz. 2010 z późn. zm.).   
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście, a wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub poprawienia. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy obowiązującego prawa. 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, a wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  


