
 

 

UCHWAŁA NR XXX/173/17 

RADY GMINY KRAMSK 

z dnia 29 maja 2017 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 oraz art 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), Rada Gminy Kramsk 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w §1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie 

Gminy Kramsk w terminie: 

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 

danej nieruchomości odpadów komunalnych, 

2) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości 

odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kramsk. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/44/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia 

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

nieruchomości. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

(-) Waldemar Białecki 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 czerwca 2017 r.

Poz. 4270



Załącznik do Uchwały Nr XXX/173/17 

Rady Gminy Kramsk 

z dnia 29 maja 2017 r. 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 

NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

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

z 2016 r., poz. 250 ze zm.). 

 

Termin składania:  W terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca, jak również w terminie 

14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany  danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Składający:  Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. 

 

Miejsce składania: Urząd Gminy Kramsk ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk. 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY KRAMSK 

UL. CHOPINA 12 

62-511 KRAMSK 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  (właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem x) 

 

□ pierwsza deklaracja                                                             □ korekta deklaracji 

□ nowa deklaracja  (data zaistnienia zmian: ….................................) 

 (dzień-miesiąc-rok) 

Powód złożenia nowej deklaracji/korekty deklaracji......................................................................................... 

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

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  (właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem x) 

□ właściciel nieruchomości                    □ współwłaściciel            □ użytkownik wieczysty 

□ jednostka organizacyjna lub osoba      □ inny …................. 

    posiadająca nieruchomość 

    w zarządzie lub użytkowaniu 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Nazwisko i imię /Nazwa podmiotu 

 

…...................................................................................................................................... 

 

PESEL  (osoba fizyczna) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

NIP (pozostałe podmioty nie będące osobami fizycznymi) 

 

…........................................................................................... 
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Nr telefonu …................................... 

 

E-mail............................................................. 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

F. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY (wypełnić, jeśli inny niż w części E) 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba mieszkańców zamieszkujących*  

nieruchomość wskazaną w części E 

niniejszej deklaracji wynosi 

 

….............................................................osób 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości 

odpady komunalne będą zbierane w sposób 

selektywny (właściwą odpowiedź zaznaczyć 

znakiem X, należy wybrać jedną odpowiedź) 

 

□ TAK               □ NIE 

OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWNIE ODPADMI KOMUNALNYMI 

Stawka opłaty na mieszkańca   [zł. miesiąc] Liczba mieszkańców 

zamieszkujących* 

nieruchomość (należy 

wpisać liczbę 

mieszkańców) 

Wysokość miesięcznej 

opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

[zł.] 

(iloczyn kolumn: 1 x 

3 lub 2 x 3) 

Jeżeli odpady będą zbierane 

w sposób selektywny 

Jeżeli odpady będą 

zbierane w sposób 

nieselektywny 

1 2 3 4 

 

10 (zł) 

 

20 (zł) 

  

H. DATA  PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   

 

 

 

………………………………………                                                 …………………..……………….. 

                  data  wypełnienia deklaracji                                                                                                                     

czytelny podpis 

                     (dzień -miesiąc- rok) 

I . ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

POUCZENIE     

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 599 ze zm.). 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Kramsk określa, w drodze 
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decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione 

szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym 

charakterze. 

Objaśnienie: 

* zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego – miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, 

w której osoba ta przebywa z zamiarami stałego pobytu. 
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