
UCHWAŁA NR VI/33/15
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy Krupski Młyn

uchwala, co następuje:

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

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć
w Urzędzie Gminy Krupski Młyn w terminie:

1. 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2. 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/193/13 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Róża Ochman-Szyguła
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         Załącznik Nr 1 

         do uchwały Nr VI/33/15 

         Rady Gminy Krupski Młyn  

                     z dnia 31 marca 2015 r.  

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości;  

należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym 

 

Numer PESEL/REGON 

składającego deklarację 

           
 

 

 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI   

NA OBSZARZE GMINY KRUPSKI MŁYN 

 

 

Podstawa prawna: 

Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm. )  

 

Składający: 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości 
1
,  

na których  zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach 

 

Termin składania: 

Termin złożenia pierwszej deklaracji  - w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania 

nieruchomości, lub w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany 

danych określonych w deklaracji 

 

Miejsce składania: 

 

Urząd Gminy w Krupskim Młynie, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn 

 

Organ właściwy  

do złożenia deklaracji: 

 

Wójt Gminy Krupski Młyn 

 

 

 A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć odpowiedni kwadrat)  

A.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: 

1. 

 Pierwsza deklaracja  

 

 Deklaracja zmieniająca 

(nowa)
2
  

 

 Korekta deklaracji 

A.2. Przyczyny złożenia deklaracji zmieniającej (nowej): 

2. 

 Zmiana liczby osób 

 Zbycie nieruchomości  

 

Data zaistniałej zmiany: 

…………………….. 

 

 Zmiana danych 

 Inne …………………………………………… 

 

 

A.3. Przyczyny (uzasadnienie) złożenia korekty deklaracji: 

3. 

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

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

             

                                                           

1
 Dla budynków wielolokalowych deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.  

2
 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości 

jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Krupski Młyn nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
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B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

4. 

 Właściciel nieruchomości   

 Współwłaściciel nieruchomości 

 Użytkownik wieczysty  

 

 Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca 

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 Inne podmioty władające nieruchomością 

 

C.   DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

C.1.  OSOBA FIZYCZNA 

5. Nazwisko: 6. Imię (imiona): 

7. Adres korespondencyjny:
3 

8. Nr telefonu: 

 

9. Adres e-mail: 

C.2. POZOSTAŁE PODMIOTY  (osoby prawne, zarządcy nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, inne 

podmioty władające nieruchomościami)                    

10. Pełna nazwa podmiotu / Nazwisko i imię:  

 

11. Nr NIP/ KRS: 

12. Nr telefonu: 13. Adres korespondencyjny:
4 

 

 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
5
   

14. Miejscowość: 15. Ulica:  

16. Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów: 17. Nr domu/ nr lokalu: 

 

E. MIESZKAŃCY NIERUCHOMOŚCI  

   należy wpisać faktyczną liczbę osób zamieszkujących na danej nieruchomości wliczając składającego 

  deklarację,  jeśli na niej  zamieszkuje  

 

 

 18. Oświadczam, iż na terenie nieruchomości wskazanej w części D deklaracji zamieszkuje   …............  osób   

                                                                                                                                                   (podać liczbę)   

        

 

 

 

 

 

                                                           

3
 W przypadku braku wpisu, za adres do korespondencji przyjmuje się adres nieruchomości wskazanej w części D. 

4
 W przypadku braku wpisu, za adres do korespondencji przyjmuje się adres nieruchomości wskazanej w części D. 

5
 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
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F. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH       

F.1  Dane dotyczące wysokości opłaty za gospodarowanie    

odpadami komunalnymi 

Liczba 

osób 

Stawka 

opłaty  

(zł)
6
 

Wysokość 

miesięcznej 

opłaty (zł) 

(iloczyn poz.  

21 i 22) 

20. Liczba osób zamieszkałych w nieruchomości wskazana 

w części E 

 

 

21. 

 

22. 23. 

F.2 Dane dotyczące zwolnienia, o którym mowa  

w uchwale Rady Gminy Krupski Młyn w części 

dotyczącej gospodarstw domowych, w których 

dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,  o której 

mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163  

z późn. zm.) 

      UWAGA! Wypełnić wyłącznie w przypadku 

przysługującego zwolnienia, o którym mowa wyżej.         

Liczba 

osób 

Stawka 

zwolnienia 

(zł)
7
 

 

Wysokość 

miesięcznej 

kwoty  

zwolnienia (zł) 

(iloczyn poz.  

25 i 26) 

24. Liczba osób uprawnionych do zwolnienia
8
 

 

 

25. 26. 27. 

 

KWOTA DO ZAPŁATY
9
: 

(różnica kwot z  poz. 23 i 27)  

28. 

 

 

 

 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ  

 

29. Pouczony(a) o odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych zgodnie z art. 56 § 1 ustawy  

z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.)  

w brzmieniu: ”Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub 

płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia 

obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom 

łącznie”, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej 

deklaracji.  

 

 

 

 

 

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

(miejscowość i data)                                                                (czytelny podpis) 

                                                           

6
 Należy wpisać stawkę opłaty ustaloną w drodze uchwały Rady Gminy Krupski Młyn. 

7
 Należy wpisać stawkę liczoną jako iloczyn stawki opłaty podstawowej  i % zwolnienia z uchwały Rady Gminy Krupski Młyn. 

8
 Należy wpisać liczbę osób w gospodarstwach domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.). Zwolnienie 
obejmuje wyłącznie gospodarstwa domowe,  
w których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
9
 Opłatę z poz. 28 należy wpłacać z góry miesięcznie bez wezwania, w terminie do 15 dnia miesiąca, w którym powstało zobowiązanie, przelewem na 

rachunek bankowy Gminy Krupski Młyn w BS Tworóg 27 8466 0002 2264 2000 0001. 
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H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH  

30. 

       

             Liczba załączników ………………… 

 

31. 

             Wykaz załączników: 

 

             

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

             

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

             

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

 

 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie:    

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. 

zm.).  

 

 

Objaśnienia: 

 

1. Danymi stanowiącymi podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są: 

a) oświadczenie właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy o dochodzie  

w gospodarstwie domowym, przy czym wysokość tego dochodu nie może przekraczać kwoty, 

o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.  

z 2015r. poz. 163 z późn. zm.), 

b) do oświadczenia niezbędne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających dochód, 

c) dochód w gospodarstwie domowym należy ustalać zgodnie z art. 3 ustawy o pomocy 

społecznej. 
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