
Załącznik Nr 1  do uchwały Nr 82/XI/2015 
Rady Gminy Kroczyce  z dnia 9 października 2015r. 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 

NIEBIESKIM KOLOREM 

   

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY KROCZYCE1 

 

Podstawa prawna:   Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (j.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm) 

Składający: Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością 

Termin składania: -  w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 
- w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości lub 
przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny. 
 

A. MIEJSCE I OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

 
Wójt Gminy Kroczyce 
Urząd Gminy Kroczyce 
ul. Batalionów Chłopskich 29 
42-425 Kroczyce 

 

Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 pierwsza deklaracja                                     korekta deklaracji                                    zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 
 
 
 
 
 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 osoba fizyczna                                     osoba prawna                          jednostka organizacyjna nieposiadająca  
                                                                                                                                             osobowości prawnej 
 

 

Imię i nazwisko  (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej) 
 

 
 

PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP  (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

 

 
 

ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY 
Kraj 
 
 

Województwo 
 
 

Powiat 
 
 

Gmina 
 
 

Ulica 
 
 

Nr domu 
 
 

Nr lokalu 
 
 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy 
 
 

Nr telefonu* 
 

 

Podmiot składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

właściciel nieruchomości  współwłaściciel najemca, dzierżawca 

 

użytkownik wieczysty  zarządca nieruchomości  posiadacz samoistny                  inny podmiot 

 



D. DANE NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne2 

 

Gmina Ulica 
 
 

Nr domu/Nr działki/Nr księgi wieczystej 
 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy 
 

Nr telefonu* 
 
 

 

Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości będą zbierane w sposób:3  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 selektywny                                            zmieszany 

 

E.  INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Czy nieruchomość wskazana w części D. wyposażona jest w kompostownik**
 

 

TAK (należy podać pojemność) ….....................[m
3
]                                           NIE 

 

 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI4
 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.   

 
Wyliczenie miesięcznej opłaty 

 
 
a. …………………………………………………………. x   ……………………………………………….. = ………………………………………………………………… zł.  

       (liczba mieszkańców do 4 osób)                                    (stawka opłaty)                             (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 
 

 
b. …………………………………………..…………….. x  ………….…………………………………….. = ………………………………………………………………… zł. 

   (liczba mieszkańców powyżej 4 osób)                             (stawka opłaty)                             (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

 
 

Miesięczna kwota opłaty (należy pomnożyć liczbę osób zamieszkujących 
nieruchomość przez stawkę opłaty) 
 

 
 

zł 
 

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Miejscowość, data (dzień – miesiąc – rok) 
 

 
…………………………………………………………………… 
 

Czytelny podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego/ 
                                 
 
 
 

 

*    podanie numeru telefonu jest nieobowiązkowe, służy w celu kontaktu z osobą składającą deklarację  
** dane o posiadaniu kompostownika służą jedynie potrzebom statystycznym 

 
 

 

H. ADNOTACJE ORGANU 

Uwagi organu 
 
 
 

Data (dzień – miesiąc – rok) 
 
 

…..….….-………….-………… 

Podpis 



OBJAŚNIENIA 
 

 
1. W zabudowie wielorodzinnej  deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. 
2. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
3. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za zagospodarowanie odpadów 
zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 

4. Miesięczną opłatę stanowiącą iloczyn za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającą z pozycji F należy 
wpłacać bez wezwania za każdy miesiąc w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

5. Deklaracje można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę e-usług 
publicznych gminy Kroczyce – https://gwkroczyce.peup.pl. Deklaracje składane w takiej formie muszą być opatrzone 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) 

6. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 
9 zł miesięcznie od mieszkańca z zastrzeżeniem pkt 7. 

7. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 
5 zł miesięcznie, za każdą kolejną osobę, powyżej czterech osób. 

8. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i 
odbierane w wysokości 18 zł miesięcznie od mieszkańca z zastrzeżeniem pkt 9. 

9. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i 
odbierane w wysokości 10 zł  miesięcznie, za każdą kolejną osobę, powyżej czterech osób. 

10. Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą w drodze inkasa przez inkasentów określonych odrębną uchwałą, 
poprzez wpłatę w kasie Urzędu Gminy Kroczyce lub na rachunek bankowy Gminy Kroczyce – numer rachunku 
bankowego: 968277 0002 0030 0000 4269 0001 w Banku Spółdzielczym Szczekociny Filia w Kroczycach. 

 
POUCZENIE 

 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.). 
 
Niniejszą deklarację właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Kroczyce w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 
2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, bądź odstąpienia zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny 

 
Zgodnie z: 

 art. 274 § 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) organ 
podatkowy koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości 
zobowiązania, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu opłaty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1.000,00 zł., 

 art. 274 § 2 cytowanej Ustawy Ordynacja podatkowa organ podatkowy: 
1)  uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji, o której mowa w § 1 pkt. 1 
2) doręcza zobowiązanemu uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą 

deklaracji zmianie wysokości zobowiązania, kwoty nadpłaty lub zwrotu opłaty bądź informację o braku takich 
zmian. 

 art. 274 § 3 cytowanej Ustawy Ordynacja podatkowa na korektę, o której mowa w § 1 pkt. 1 podatnik może wnieść 
sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii 
skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. 

art.  274 § 4 cytowanej Ustawy Ordynacja podatkowa w razie niewniesienia sprzeciwu w terminie, korekta deklaracji, o 
której mowa w § 1 pkt. 1, wywołuje skutki prawne jak korekta deklaracji złożona przez podatnika 

https://gwkroczyce.peup.pl/

