
UCHWAŁA NR XIV/97/2016
RADY GMINY KROTOSZYCE

z dnia 29 czerwca 2016 r.

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

Na podstawie art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 
2016 r. poz. 250), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Rada Gminy Krotoszyce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy 
Krotoszyce lub pocztą na wskazany adres, lub w momencie uruchomienia elektronicznej skrzynki podawczej - za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) 14 dni od daty nastąpienia zmiany danych adresowych, personalnych lub zmiany ilości mieszkańców 
zamieszkujących nieruchomość, określonych w deklaracji, o której mowa w § 1, będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krotoszyce.

§ 4. Traci moc uchwała nr XVI/154/2013 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz 1502 i 2924).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 sierpnia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Cedzidło
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                                Załącznik do Uchwały nr XIV/97/2016  Rady Gminy Krotoszyce 
                                                                                          z  dnia 29 czerwca 2016r 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2013 r. poz 1399 z późń. zm) 
Składający Właściciele  nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy 

Krotoszyce przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i 
osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością w 
rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Termin składania W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku uiszczenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty 

Miejsce składania Urząd Gminy Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce 
A.  ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Wójt Gminy Krotoszyce 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
B.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

pierwsza deklaracja              korekta    / zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji – data nastąpienia zmiany ____ __ __    
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

            1.właściciel   4. jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

2.współwłaściciel 
5. podmiot władający nieruchomością  

3.użytkownik wieczysty  
D.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

1.osoba fizyczna             2. osoba prawna               3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej    
 
 
Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 
 
 
PESEL (dot. osób fizycznych)  NIP / REGON ( dot. osób prawnych i jednostaek organizacyjnych                     

nieposiadających osobowości prawnej 
 

Imię ojca*/ Imię matki* 
 

Adres zamieszkania / adres siedziby składającego deklarację 
Kraj 
 

Województwo Powiat  

Gmina  
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy/Poczta  
 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Kraj   
POLSKA 

Województwo 
DOLNOŚLĄSKIE 

Powiat 
LEGNICKI 

Gmina 
KROTOSZYCE 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy/Poczta Nr ewidencyjny działki w rejestrze gruntów 
 

F. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić w przypadku gdy jest inny niż w pkt. D) 
Kraj 
 

Województwo  Powiat 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy/Poczta Nr telefonu/ adres e-mail* 
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F. Dane na temat sposobu zbierania i magazynowania odpadów 
F.1. Sposób zbierania odpadów F.2. Prowadzenie kompostownika na nieruchomości (proszę zaznaczyć 

wstawiając znak „x” w odpodwiednim kwadracie) 
 Gromadzę odpady w sposób selektywny 

 Gromadzę odpady w sposób nieselektywny 
TAK 
 

NIE 

 
G. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy nieruchomości zamieszkiwanych przez mieszkańców) 

1 osobowe 2 osobowe 3 osobowe 4 osobowe 5 osobowe i więcej G.1. Oświadczam, że na terenie 
nieruchomości wskazanej w 
niniejszej deklaracji znajduje się 
następujący rodzaj gospodarstwa 
domowego  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (dane do celów sprawozdawczych 

oraz określenia zapotrzebowania na pojemniki) 
 
 

G.2 OBLICZENIE STAWKI OPŁATY MIESIĘCZNEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY  
Stawka miesięczna  opłaty odpowiednia dla 
sposobu zbierania odpadów dla danego 
rodzaju gospodarstwa domowego z pkt. G.1 

 Liczba miesięcy w kwartale Stawka opłaty kwartalnej ( stawka opłaty 
miesięcznej razy 3 miesiące) 

- 1 osobowe  X 3 =  
- 2 osobowe  X 3 =  
- 3 osobowe  X 3 =  
- 4 osobowe  x 3 =  
- 5 osobowe i więcej  x 3 =  
H. OBLICZENIE STAWKI OPŁATY MIESIĘCZNEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY  
Objętość pojemników [I] Liczba 

pojemników 
 Stawka miesięczna opłaty za 

pojemnik 
 Wysokość opłaty (stawka opłaty, 

liczba pojemników) 
- 110 i 120 litrów  X  =  
- 240 litrów  X  =  
- 1100 litrów  X  =  
Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma kwot z 
ostatniej kolumny razy 3 miesiące) 
                                                                                                           RAZEM: 

 

 
Wyżej wyliczoną opłatę zobowiązuję się wnosić w 4 ratach, w terminie do 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia zgodnie z uchwałą 
Rady Gminy Krotoszyce w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
Czytelny podpis składającego deklarację lub osoby reprezentującej: 

 

 

 

Data złożenia deklaracji: 
 

  Pouczenie: 
W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej 

wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) 
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Objaśnienia 

1. Właściciel nieruchomości wypełnia deklarację komputerowo lub ręcznie, wielkimi literami, kolorem niebieskim lub czarnym. 
2. Obowiązujące od dnia 01 stycznia 2016 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone w uchwale nr 

VIII/57/2015 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wysokości 

 Zryczałtowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstw domowych 

 1 osobowych 2 osobowych 3 osobowych 4 osobowych 5 osobowych 

Selektywne zbieranie 
odpadów, gdzie odpady 

organiczne 
zagospodarowane są we 

własnym kompostowniku 

16,00 zł 30,00 zł 45,00 zł 53,00 zł 63,00 zł 

Selektywne zbieranie 
odpadów 

19,00 zł 34,00 zł 50,00 zł 56,00zł 68,00zł 

Nieselektywne zbieranie 
odpadów 

28,00 zł 50,00 zł 70,00 zł 80,00 zł 90,00 zł 

 

 Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

 110 i 120 litrów 240 litrów 1100 litrów 

Selektywne zbieranie 
odpadów 24,00 zł 40,00 zł 150,00 zł 

Nieselektywne zbieranie 
odpadów 30,00 zł 50,00 zł 250,00 zł 

 
3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.  
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
W przypadku braku złożenia deklaracji w terminach określonych powyżej lub uzasadnionych wątpliwości co do informacji zawartych w 
deklaracji, Wójt Gminy określi w drodze decyzji, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 
uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
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