
UCHWAŁA NR XVIII/158/2013
RADY GMINY KROTOSZYCE

z dnia 22 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.poz.391) Rada Gminy Krotoszyce uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale 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 ) wprowadza się następujące zmiany: 

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

2. Załącznik do uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zastępuje się wzorem stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krotoszyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady:
R. Mroziński

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 maja 2013 r.

Poz. 2924



 Załącznik  
do Uchwały nr  XVIII/158 /2013  Rady Gminy Krotoszyce z  22.04.2013r 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY                                           
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Podstawa prawna:          ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2012, poz. 391 z późn. zm.) 
Składający:                       właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Krotoszyce 
Miejsce składania:            Urząd Gminy Krotoszyce ul. Piastowska 46    

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

WÓJT GMINY KROTOSZYCE 
UL. PIASTOWSKA 46  
59-223 KROTOSZYCE  

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
1. Cel złożenia deklaracji (postawić znak x we właściwym polu) 

 □  pierwsza deklaracja                              □  zmiana danych w deklaracji  
data nastąpienia zmiany __ __ - __ __ - __ __ __ __  

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  
 2. Rodzaj podmiotu (postawić znak x we właściwym polu) 
□  Właściciel        □  Współwłaściciel        □  Zarządca        □  Użytkownik 
□  Użytkownik wieczysty           □  Inny podmiot władający nieruchomością  

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 
D.1. Osoba fizyczna 

3. Nazwisko 4. Imię/Imiona 

5. Data urodzenia  6. PESEL 7. Telefon{fakultatywnie) 

8. Imię ojca 9. Imię matki 

D.2. Pozostałe podmioty 
10. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa 

11. NIP 12. REGON 13. Telefon{fakultatywnie) 

D.3. Adres zamieszkania/ Adres siedziby 
14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat 

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 

21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta 
 
E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

24. Miejscowość 25. Ulica 26. Nr lokalu/ Nr domu 

27. Gmina 
Krotoszyce 

28.Kod pocztowy 
59-223 

29. Poczta 
Krotoszyce 
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F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 
28. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób: 
(postawić znak x we właściwym polu) 

                            □ selektywny                   □  nieselektywny (zmieszany) 
29. Oświadczam, że odpady organiczne będę gromadzić w przydomowym kompostowniku, 
(postawić znak x we właściwym polu)         

       □  tak                               □  nie  
G OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. 
G 1. dotyczy nieruchomości zamieszkałych 
Miesięczna stawka opłaty za osobę określona w uchwale Rady Gminy Krotoszyce w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości tej opłaty 

31. 

Ilość osób zamieszkująca nieruchomość wskazaną w części E  32. 

Miesięczna kwota opłaty (iloczyn liczby osób wskazanych w poz.32 i stawki opłaty 
poz..31) 

33. 

Stawka opłaty kwartalnej  (stawka opłaty miesięcznej razy 3 m-ce) 34.  

 
 

G 2.  dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają  odpady komunalne  
35. Rodzaj nieruchomości lub zakres prowadzonej działalności: 

…………………………………………………………………………………………….................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
w ramach której przebywa/ znajduje się (należy podać ilość): 
1) pracowników 36.          osób 

2) uczniów/dzieci w szkole, przedszkolu 37.          osób 

3) miejsc konsumpcyjnych w lokalu gastronomicznym/restauracji  38.                  szt. 

4) łóżek hotelu, pensjonacie itp.  39.            szt. 

5) inne 40. 

 
41. Ilość  pojemników o objętości: 

120 litrów: ………… szt.           240 litrów: ………… szt.              1100 litrów: ………… szt. 

7000 litrów.................szt. 

Stawka opłaty za pojemnik określona w uchwale Rady Gminy Krotoszyce w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

42. 

Liczba pojemników 43. 

Miesięczna kwota opłaty (iloczyn liczby pojemników podanych w poz.41 i 
stawki opłaty) 

44. 

Stawka opłaty kwartalnej (stawka opłaty miesięcznej razy 3 m-ce) 45. 
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G 3.dotyczy nieruchomości, którą w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 
(dział G 1) oraz w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
(dział G 2) 
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
(suma kwot: DZIAŁ G 1 poz.. 34 + DZIAŁ G 2 poz.. 
45 
 

 

 

                        …………………………. zł                      
 
 

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ 
 

 
Data Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)  

 

 
 

I.   
Pouczenia: 

1. Zgodnie z art.6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego  na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). 

2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy określa, w 
drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

3. Zgodnie z art. 6p ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

J. ADNOTACJA ORGANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI 
LITERAMI 
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URZĄD GMINY KROTOSZYCE UL. PIASTOWSKA 46  59-223 KROTOSZYCE 
OBJAŚNIENIA 

DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY                                           
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Krotoszyce, art. 6c ust. 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (z 2012 r. poz. 391 z póź. zm.) 

Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy jest także współwłaściciel, użytkownik 
wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 
 

 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
 

W deklaracji należy podać faktyczną ilość osób zamieszkującą daną nieruchomość, a 
nie ilość zameldowanych osób.  

 
Przez selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć wyodrębnianie z nich 

bioodpadów oraz odpadów opakowaniowych, a także nie mieszanie pozostałych odpadów 
wymienionych w art.3 ust. 1 pkt.5 i art. 4 ust.1 pkt. 1 ppkt. a ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach.  
 

W przypadku zakreślenia wyboru selektywnej zbiórki odpadów lub gromadzeniu 
bioodpadów w kompostowniku – będzie ona podlegała bieżącej kontroli. W przypadku nie 
wywiązywania się z selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub braku 
kompostownika organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów 
zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 
 
poz. 41 Ilość pojemników stanowi wynik iloczynu podanej wartości z wybranej pozycji 36 – 
40 i wskaźnika z poniższej tabeli, przy czym nie mniej niż jeden pojemnik 120l: 
 
Rodzaj nieruchomości lub rodzaj działalności Wskaźnik 

tygodniowego 
nagromadzenia 
odpadów 

budynki użyteczności publicznej, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, 
rzemieślnicze, produkcyjne, magazyny, place budowy, placówki 
handlowe i inne obiekty usługowe 

10 l/pracownika 

szkoły, przedszkola   3 l  na każde dziecko, 
ucznia,  

lokale gastronomiczne  10 l na jedno miejsce 
konsumpcyjne  

 hotele, gospodarstwa agroturystyczne, itp. 15 l na jedno łóżko  
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