
NALEŻY WYPEŁNIAĆ POLA JASNE NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 
 

   

 

  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
 ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Załącznik do Uchwały Nr VI/33/2015 
Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem 
z dnia 19 marca 2015 roku 

 

 
Podstawa 
Prawna:  Art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.). 

Składający: 
Właściciele nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy. Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, 
a także wspólnoty mieszkaniowe. 

Termin 
składania: 

 W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych 
będacych podstawą ustalenia wysokości naleznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 
Zakład Gospodarki Komunalnej  

w Krościenku nad Dunajcem 

ul.Rynek 32, 34-450 Krościenko nad Dunajcem 

B.  OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

  1. 

 1. złożenie deklaracji  lub zmiana  deklaracji (data zaistnienia zmian ….-….-………)   2. korekta deklaracji (data zaistnienia zmian …..-……-………)    

C. PODMIOT SKŁADAJĄY DEKLARACJĘ 
 
 2. 

 Tytuł władania  (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  1. Właściciel                                    3. Użytkownik wieczysty                         5. Jednostka  organizacyjna                                                                  

   2. Współwłaściciel                          4. Najemca, dzierżawca                         6. Inny 

 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I ADRES NIERUCHOMOŚCI  

      D 1. OSOBY FIZYCZNE 

 3.Imię 4. Nazwisko 5.PESEL

 
 

 6.Imię ojca 7.Imię matki 

   8.Telefon kontaktowy (jeżeli posiada) 9.Adres e-mail (jeżeli posiada) 

D 2. OSOBY INNE NIŻ FIZYCZNE (jednostki organizacyjne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą) 

 10.Pełna nazwa  11.  NIP 

                

 12.Telefon kontaktowy 13.Adres e-mail (jeżeli posiada) 

D 3. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

 17. Miejscowość 18.Kod pocztowy 19. Poczta 

  D 4. ADRES KORESPONDENCYJNY (należy wypełnić, jeżeli inny niż w części D 3) 

  20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu 

 23. Miejscowość 24.Kod pocztowy 25. Poczta 
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E. SPOSÓB OBLICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

    

            E1 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D zamieszkuje: 
26. 

 
    ……………………………………. 
   należy podać liczbę mieszkańców 

 

E2 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości 
odpady komunalne zbierane są w sposób 
(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

27. 
 

                    Selektywny 

28. 
 

                  Nieselektywny 

 E3 

Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w przypadku gdy odpady są segregowane (wg stawki określonej w uchwale Rady 
Gminy Krościenko nad Dunajcem w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty) 
 

    E4   

 
        .……………………… 
      zł/mieszkańca/miesiąc 

  

 E5 

Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w przypadku gdy odpady nie są segregowane (wg stawki określonej w uchwale Rady 
Gminy Krościenko nad Dunajcem w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty) 

 E6   
        ……………………….. 
        zł/mieszkańca/miesiąc 
 

  

 

E7 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości  na których  zamieszkują mieszkańcy stanowi 
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
określonej w uchwale Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

F.WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 29. 

                           ………………………………………      x    ……………………………………………   =   …………………………………………………………………………………………….. 
                      liczba mieszkańców z poz.26

                            
stawka opłaty E4 lub  E6

                             
miesięczna wysokość opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

  F1 

Opłatę z poz.  29  należy uiszczać w terminach określonych w uchwale Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

G.DANE STANOWIĄCE PODSTAWĘ ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI   
KOMUNALNYMI (wypełnienie pozycji nie jest obowiązkowe) 

  G1 

Informuję, że w gospodarstwie domowym, które współtworzę, 
dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art.8 ust.1 
lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

30. 

 

            Tak 
(należy udokumentować w załącznikach) 

31. 

 

          Nie 

  G2 

w celu udokumentowania podstawy do zwolnienia przedstawiam: 
32. 

                     .................... załączników 
                                       (należy podać liczbę załączników) 

H.PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 
 33. Data: 34.Czytelny podpis: 

 Adnotacje urzędowe 
 
 
 

Pouczenie: 

W przypadku niewykonania w całości lub części zadeklarowanego zobowiązania, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego 
zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.) 
 

Objaśnienia: 

 
1.Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
2. Zgodnie z art.6 o ustawy z dnia 13 września 1996r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) w razie niezłożenia 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji wójt gminy 
określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych 
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

3. Sposób zbierania odpadów (selektywny lub nieselektywny) będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego  
zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem w drodze decyzji naliczy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi                     
z uwzględnieniem stawek opłat w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

4. Jeżeli osoba zobowiązana do złożenia deklaracji działa przez pełnomocnika, do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający udzielone pełnomocnictwo. 
5. Obowiązek  ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. W przypadku gdy w danym miesiącu na 

danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu , w którym nastąpiła zmiana, 
uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następnego po którym nastąpiła zmiana. 

6. W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc      
w którym nastąpiła zmiana. 

7.W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest 
obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi podanymi w  wysokości podanej w zawiadomieniu. 

 


