UCHWAŁA NR 0007.XIX.29.2016
RADY GMINY KRZYŻANOWICE
z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.
Dz. U. z 2015r., poz. 87 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz.U. z 2016r., poz. 446.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLVI/44/2010 z 23 września
2010r w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala,co następuje
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września
1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015r., poz. 87), zwanej dalej „ustawą”.
2. Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w
życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.
4. Deklarację, o której mowa w ust.1 należy złożyć w Urzędzie Gminy Krzyżanowice w terminach
określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Krzyżanowice nr 0007.XXV.13.2013 z dn. 26.02.2013 w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy
Brunon Chrzibek
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Załącznik do Uchwały Nr 0007.XIX.29.2016
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 24 maja 2016 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2015r., poz. 87.), zwana dalej „ustawą”
Składający:
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4
ustawy
Miejsce składania:
Urząd Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Wójt Gminy Krzyżanowice

A. OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 PIERWSZA DEKLARACJA – data powstania obowiązku opłaty ………………………………………..(dzieńmiesiąc-rok)
 NOWA DEKLARACJA - zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji, będących podstawą ustalenia
wysokości opłaty od …………………………………… (dzień-miesiąc-rok)
 KOREKTA DEKLARACJIwraz z UZASADNIENIEM – za okres od ………………………. do
…………………………
(dzień-miesiąc-rok) {art. 81 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja Podatkowa ( t.j. Dz.U.2015, poz. 613 )}

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy osób fizycznych **dotyczy osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej
Składający:
 Osoba fizyczna
Rodzaj właściciela
nieruchomości:
 właściciel
 współwłaściciel

 Osoba prawna

 Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

 użytkownik wieczysty
 zarządca nieruchomości wspólnej

 Inny podmiot władający
nieruchomością
(jaki?)
………………………………
…..

Nazwisko i imię*/ pełna nazwa**
Numer PESEL*
Identyfikator REGON**

Numer NIP**

Symbol PKD**

Wypełnia osoba fizyczna, której numer PESEL nie został nadany
Miejsce urodzenia
Data urodzenia

Imię matki

Imię ojca

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Nr domu

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy
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Poczta
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Tel.

Adres e-mail(1)

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina
KRZYŻANOWICE
Nr
lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Poczta

Lokalizacja miejsca odbioru odpadów (jeśli jest inna niż nieruchomość, na której powstają odpady komunalne)

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Odpady powstające na nieruchomości będą zbierane w sposób:
selektywny 
nieselektywny 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje: ..
.…………… (liczba mieszkańców)
Wyliczenie miesięcznej opłaty :
…..………………….. x ……………………….. = ……………………….. zł
(liczba mieszkańców)
(stawka opłaty)
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
…………………….……zł
(słownie:
..............................................................................................................................................................……)
Wyliczenie kwartalnej opłaty:
………………….. x 3 miesiące (kwartał) = ……………….. zł
(opłata miesięczna)
(opłata kwartalna)
Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
…………………….……zł
(słownie:
..............................................................................................................................................................……)
E. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)

…..…...……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..…………..
……………………………………………………………………………………………………………………
…..………………… - Liczba ……………
F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
…………………………………..
…………………………………..
(miejscowość i data)
G. ADNOTACJE ORGANU
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1) 1) pole nieobowiązkowe
!W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2014r., poz.1619 z późn. zm.).
!
W przypadku nieruchomości gdzie występują współwłaściciele, obowiązek złożenia
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spoczywa na każdym
współwłaścicielu. – Obowiązek wypełnienia deklaracji dotyczy również wszystkich wspólników
Spółki Cywilnej.
Pouczenie:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Krzyżanowice 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) 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 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Krzyżanowice nową
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3) W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub
spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do
lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4) w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z
tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za
miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.
5) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Objaśnienia:
1) Właściciel oraz każdy współwłaściciel nieruchomości składa deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą całą nieruchomość i pełną wysokość opłaty. Kwota
opłaty wnoszona jest w terminach określonych odrębną uchwałą.
2) Lokalizację miejsca odbioru odpadów wpisują do deklaracji tylko właściciele nieruchomości, którzy
gromadzą odpady w innym miejscu (należy podać adres tego miejsca).
3) Dotyczy właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości zamieszkałych. Właściciele lub współwłaściciele
nieruchomości zamieszkałych wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D, E i F. Wyliczenie
miesięcznej opłaty dla nieruchomości zamieszkałej stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przypadającej na
jednego mieszkańca, zgodnie z odrębną uchwałą określającą wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
4) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte.
Załącznikami do deklaracji w szczególności są:
- pełnomocnictwo - w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.
- oświadczenie składającego deklarację lub inny dokument potwierdzający fakt stałego przebywania osób
poza miejscem zamieszkania
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5) Sposób zbierania odpadów z nieruchomości będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku stwierdzenia
niewywiązywania się z zadeklarowanego obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt
Gminy Krzyżanowice w drodze decyzji naliczy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosując
stawkę podstawową.
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisem art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r., poz. 87 ) - rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia
prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia
składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z
uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz
pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z przepisu art. 11 ustawy z
dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), gdzie ustawodawca określił, że dotychczasowe akty
prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art.1
zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w
życie niniejszej ustawy. Mając na uwadze powyższe okoliczności podjęcie przedmiotowej uchwały w
proponowanym brzmieniu jest uzasadnione.
Uchwała została poddana konsultacji społecznej zgodnie z uchwałą Nr XLVI/44/2010 z 23 września 2010
r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
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