
 Załącznik Nr 1  do uchwały Nr ………………………… 
Rady Gminy Kroczyce  z dnia …………………….. 2019r. 

 
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 ZAMIESZKAŁYCH  

POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY KROCZYCE1 
 

Podstawa prawna:   Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j  Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) 

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 mieszkaoca, 
- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na 
terenie nieruchomości. 
 

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

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

 

Cel złożenia deklaracji (zaznaczyd 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 (zaznaczyd 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 
 
 

Miejscowośd 
 

Kod pocztowy 
 
 

Nr telefonu* 
 

 

Podmiot składający deklarację (zaznaczyd 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 
 

Miejscowośd 
 

Kod pocztowy 
 

Nr telefonu* 
 
 

 
E.  INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA  (zaznaczyd właściwy kwadrat)3 
 

Oświadczam, iż bioodpady stanowiące odpady komunalne będą kompostowane w przydomowym 
kompostowniku3  (zaznaczyd właściwy kwadrat) 
 

 TAK    (należy podad pojemnośd) ….....................*m
3
]                                               NIE 

 
 
 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI4
 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomośd wskazaną w części D.   

 
Wyliczenie miesięcznej opłaty 

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

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

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

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

 
 

Miesięczna kwota opłaty (należy pomnożyd liczbę osób zamieszkujących 
nieruchomośd przez stawkę opłaty) 
 

 
 

zł 
 

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Miejscowośd, data (dzieo – miesiąc – rok) 
 

 
…………………………………………………………………… 
 

Czytelny podpis (pieczęd) składającego/osoby reprezentującej składającego/ 
                                 
 
 
 

 

*    podanie numeru telefonu jest nieobowiązkowe, służy w celu kontaktu z osobą składającą deklarację  
 

 
 

 

H. ADNOTACJE ORGANU 

Uwagi organu 
 
 
 

Data (dzieo – miesiąc – rok) 
 
 

…..….….-………….-………… 

Podpis 



OBJAŚNIENIA 
 

 

1.W zabudowie wielorodzinnej  deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający 
nieruchomością. 

2. Dla każdej nieruchomości należy złożyd odrębną deklarację. 
3. Informacja o kompostowaniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne dotyczy tylko 

i wyłącznie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej. W razie stwierdzenia, że właściciel 
nieruchomości, który złożył informację, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j  Dz.U. z 2019 r., poz. 2010): 
1) nie posiada kompostownika przydomowego lub 
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym, lub 
3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego 

osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o której 
mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym – wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę 
prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa 
w ust. 4a, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co 
najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1–3. 

4c. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, może nastąpid nie wcześniej 
niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała 
się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

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

5. Deklarację można również składad za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez 
platformę e-usług publicznych gminy Kroczyce – https://gwkroczyce.peup.pl. Deklaracje składane 
w takiej formie muszą byd opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. 
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 162 z późn. zm.) lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 
700 ze zm.) 

6. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkaocy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny w wysokości 22,50 zł miesięcznie od mieszkaoca, z zastrzeżeniem, że za 
każdą kolejną osobę powyżej czterech osób, stawka wynosi 21 zł miesięcznie. 

7. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi 
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkaocy, jeżeli właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 
67,50 zł miesięcznie od mieszkaoca. 

8. Właściciele nieruchomości opłatę uiszczad będą w drodze inkasa przez inkasentów określonych 
odrębną uchwałą, poprzez wpłatę w kasie Urzędu Gminy Kroczyce lub na rachunek bankowy 
Gminy Kroczyce. 

 

 
 
 
 
 
 

https://gwkroczyce.peup.pl/


POUCZENIE 
 

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 2019r., 
poz. 1438 ze zm.) 
 
Niniejszą deklarację właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyd w Urzędzie Gminy Kroczyce 
w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkaoca, 
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości. 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kroczyce z siedzibą 
w Kroczycach przy ul. Batalionów Chłopskich 29. 

2. Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadao własnych i zleconych na 
podstawie ustaw, jak również w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na 
Urzędzie Gminy w Kroczycach. 

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora 
Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 
obowiązków służbowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do paostwa trzeciego. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres – zgodnie z obowiązującym 

Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczania przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych), 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan 

zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. 

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będą 
podlegały profilowaniu. 

 


