
 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/219/2017 

Rady Gminy Krościenko Wyżne 

z dnia 27 października 2017 r. 
 

 
 

WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

 

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 2017 r. poz. 1289) 

Zobowiązany do 

złożenia deklaracji: 

Deklarację zobowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy 

Krościenko Wyżne 

(deklarację może złożyć także współwłaściciel , użytkownik wieczysty lub inna osoba faktycznie nią 

władająca) 

Miejsce składania 

deklaracji: 

Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne 

lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Krościenko Wyżne na portalu „ePUAP” 

(Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) 

Organ właściwy do 

przyjęcia deklaracji: 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć stawiając znak „x” w odpowiednim polu) 

□  pierwsza deklaracja, data zamieszkania lub powstania odpadów komunalnych (dzień – miesiąc – rok)………………………… 

□  korekta deklaracji, data zaistnienia zmiany danych (dzień – miesiąc – rok)…………………………………….. 

□  zmiana danych, data zaistnienia zmiany danych (dzień – miesiąc – rok)…………………………………….. 
 

 

B. PODMIOT SKŁADAJACY DEKLARACJĘ   
 

Rodzaj podmiotu (należy zaznaczyć stawiając znak „x” w jednym polu) 
 

□ właściciel, posiadacz nieruchomości *  

□ użytkownik wieczysty 

□  współwłaściciel, współposiadacz nieruchomości* 

□ inny (wpisać  jaki)…………………………… 

 
 

*niewłaściwe skreślić 

Rodzaj właściciela nieruchomości (należy zaznaczyć stawiając znak „x” w jednym polu) 

□ osoba fizyczna           □ osoba prawna         □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

C.DANE IDENTYFIKACYJNE 

C.1. OSOBA FIZYCZNA 

Nazwisko 

 

 

Pierwsze imię, drugie imię PESEL Data urodzenia 

Imię ojca 

 

 

Imię matki Nr telefonu kontaktowego Adres e-mail 

 

C.2. POZOSTAŁE PODMIOTY 

Nazwa  

 

Nr REGON Nr NIP Nr KRS 

 

 

Nr telefonu kontaktowego 

 

 

Adres e-mail 

 

 



Osoby upoważnione do reprezentowania:1 

 

…………………………………………..podstawa do reprezentowania………………………………………….. 

 

…………………………………………..podstawa do reprezentowania…………………………………………… 

 

Sposób reprezentacji2 : 

 

D.ADRES  NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJA ODPADY KOMUNALNE3 

Miejscowość 

 

 

Ulica Nr domu 

Numer lokalu 

 

 

Kod pocztowy Poczta 

Numer działki 

 

E. ADRES DO KORENPONDENCJI - jeżeli jest inny niż adres nieruchomości w cz. D. 

Kraj 

 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy Poczta 

F. OŚWIADCZAM, ŻE : 
(należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 
 

□ odpady z terenu nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny4 

 

□ odpady z terenu nieruchomości będą zbierane w sposób nieselektywny (czyli jako odpady zmieszane) 
 

Odpady  ulegające biodegradacji: 

 

1.) odpady zielone* z terenu nieruchomości będą/są zagospodarowywane poprzez: 

□ kompostowanie 

□ gromadzenie w workach, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne 

  

2) odpady kuchenne* z terenu nieruchomości będą/są zagospodarowywane poprzez:  

□ kompostowanie 

□ gromadzenie w workach, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne 

 

* przez odpady zielone należy rozumieć: skoszona trawę, liście, zgrabki z ogrodu itp. 

* przez odpady kuchenne należy rozumieć: obierki, resztki jedzenia, itp. 

 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

       Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje*………………… 
  (liczba mieszkańców) 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
 

……………………………………   X  ………………………………………5  =    …………………………………………………. 
(liczba mieszkańców) (stawka opłaty)                                              (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)  

 

Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi……………………………………………...zł 

 

Słownie……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

*- miejscem zamieszkania, jest nieruchomość, na terenie której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca zameldowania.   



H. ZAŁĄCZNIKI  (należy wymienić rodzaj załącznika) 

 

Załącznik nr 1……………………………………………………………………………………………… 

 

Załącznik nr 2……………………………………………………………………………………………… 

 

Załącznik nr 3……………………………………………………………………………………………… 

I. PODPIS WŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 

 

Data wypełnienia deklaracji  

( dzień - miesiąc - rok) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

……………………………………………………………….. 
(Czytelny podpis właściciela lub władającego nieruchomością/ osoby 

uprawnionej do reprezentowania) 

 

 

J. ADNOTACJE URZĘDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data (dzień - miesiąc - rok) 

 

 

Podpis osoby przyjmującej formularz 

 

 

 

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). 

 

Objaśnienia:  
1. Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Krościenko Wyżne o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi powstaje 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 należy 

złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Krościenko Wyżne 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. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy, w razie nie złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych  w deklaracji, właściwy organ – Wójt, w drodze decyzji ustala 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc  pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią 

ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

 
 1 

 Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby 

upoważnionej oraz podstawę umocowania, tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć 

dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego, pełnomocnictwo 

powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejsza deklaracją w formie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu  

z uiszczoną opłata skarbową (17,00 zł). 
2  Należy wpisać, czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne. 
3  Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
4 Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się z obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów, właściwy organ naliczy w drodze decyzji opłatę za odbieranie odpadów jako 

nieselektywnie odbierane, wraz z zaległymi odsetkami. 
5  W przypadku selektywnego zbierania odpadów należy wybrać stawkę niższą, natomiast w przypadku zbierania odpadów  

w sposób nieselektywny należy wybrać stawkę wyższą. 

 


