
Projekt

z dnia  12 marca 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 31.238.2013
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) i art. 12 ustawy 
z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 
ustaw (j.t. z 2011 r. Nr 152 poz. 897 z późn. zm.) oraz po konsultacjach, określonych uchwałą Nr XLVIII/381/10 
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Rada Miejska w Krzepicach 
uchwala: 

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

§ 2. Właściciele nieruchomości składają pierwszą deklarację, o której mowa w § 1 w terminie do dnia 30 
kwietnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Krzepicach. 

§ 3. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1) Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML. 

2) Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie danych XML jest taki, że pozostaje ona 
w relacji tożsamości dokumentów z uchwalonym wzorem deklaracji stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

3) Deklaracje mogą być składane na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu za pośrednictwem: 

a) platformy elektronicznych usług publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl; 

b) elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. 

4) Deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. 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 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. 
U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.). 

5) Na platformie PeUP do identyfikacji użytkownika w systemie teleinformatycznym podmiotu ma zastosowanie 
certyfikat wystawiony przez Centrum Certyfikacji SEKAP Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 
(cc-sekap) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 31.238.2013
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 18 marca 2013 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania:

Miejsce składania:

Organ  właściwy  do  złożenia 
deklaracji:

Ustawa  z  dnia  13  września  1996  roku  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach 
(j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

Właściciele  nieruchomości  zamieszkałych,  przez  których  rozumie  się  także 
współwłaścicieli,  użytkowników  wieczystych  oraz  jednostki  organizacyjne  i  osoby 
posiadające  nieruchomość  w  zarządzie  lub  użytkowaniu,  a  także  podmioty  władające 
nieruchomością

Pierwsza deklaracja: w terminie do 30 kwietnia 2013 roku, a także w terminie 14 dni od 
zaistnienia  okoliczności  mających  wpływ  na  powstanie,  bądź  wygaśnięcie  obowiązku 
uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty

Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice

Burmistrz Krzepic, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji    (zaznaczyć właściwy kwadrat)

             □                                               □

          pierwsza deklaracja                                                            korekta deklaracji
                                                                                     

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
B1. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

   □  właściciel                           □  współwłaściciel                           □  użytkownik wieczysty

   □  zarządca                            □ dzierżawca, najemca

   □  inny podmiot władający nieruchomością (np. posiadacz)
B2. DANE IDENTYFIKACYJNE
1  dotyczy osób fizycznych                             2 dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną

Nazwisko i imię1  / Pełna nazwa2

PESEL1 / REGON2   

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Telefon kontaktowy

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta
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D. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D1. Oświadczam, że na terenie 
nieruchomości wskazanej w części C 
zamieszkuje:  ….…...............................................................................

(należy podać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość)   

D2. Oświadczam, że na terenie 
nieruchomości wskazanej w części C 
niniejszej deklaracji zameldowanych jest na 
pobyt stały lub czasowy:

   ….......................................................................
          (należy podać liczbę osób zameldowanych)        

D3. (wypełnić  tylko  w  przypadku, 
gdy  liczba  w  części  D2  jest 
większa od liczby w części D1)

Oświadczam,  że  różnica 
pomiędzy  liczbą  osób 
zameldowanych  a  ilością  osób 
zamieszkujących  na  terenie 
nieruchomości  wskazanej  w 
części  C  niniejszej  deklaracji 
wynika z tego, że:

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

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

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

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

….................................................................................................................
D4. Rodzaj gospodarstwa domowego lub gospodarstw domowych 
(w przypadku większej ilości gospodarstw domowych prowadzonych na jednej 
nieruchomości) 

D5.  Ilość gospodarstw 
prowadzonych na nieruchomości

□     -                 gospodarstwo domowe 1 osobowe

□     - gospodarstwo domowe 2 osobowe

□     - gospodarstwo domowe 3 osobowe

□     - gospodarstwo domowe 4 osobowe

□     - gospodarstwo domowe 5 osobowe

□    -    gospodarstwo domowe 6 osobowe i więcej osób

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

D6. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady komunalne 
będą gromadzone w sposób selektywny * (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□  TAK   □  NIE

D7.  Oświadczam,  że  nieruchomość  wskazana  w  części  C  niniejszej  deklaracji  wyposażona  jest  w 
przydomowy kompostownik i odpady ulegające biodegradacji w nim kompostowane będą wykorzystywane we 
własnym zakresie: 
       (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□  TAK

…............….......................... m3

(proszę podać pojemność kompostownika)

□   NIE

E. MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY od gospodarstwa domowego
  (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

   – gospodarstwo domowe 1 osobowe

   - gospodarstwo domowe 2 osobowe

W przypadku deklaracji 
gromadzenia odpadów w 

sposób selektywny   *   +   
odpady zmieszane

W przypadku deklaracji 
gromadzenia wyłącznie 
odpadów zmieszanych

□  ..…. zł **

□  ..…. zł **

□  ..…. zł **

□  ..…. zł **
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   – gospodarstwo domowe 3 osobowe

   – gospodarstwo domowe 4 osobowe

   – gospodarstwo domowe 5 osobowe

   -    gospodarstwo domowe 6 osobowe i więcej osób

□  ..…. zł **

□  ..…. zł **

□  ..…. zł **

□  ..…. zł **

□  ..…. zł **

□  ..…. zł **

□  ..…. zł **

□  ..…. zł **

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F1. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

•    – Gospodarstwo domowe 1 osobowe

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

        (liczba gospodarstw domowych       x        (stawka  opłaty za gospodarstwo
          podana w części  D5)                               domowe wybrana w części E)

•    – Gospodarstwo domowe 2 osobowe

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

        (liczba gospodarstw domowych        x        (stawka  opłaty za gospodarstwo

          podana w części  D5)                           domowe wybrana w części E)

•    – Gospodarstwo domowe 3 osobowe

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

        (liczba gospodarstw domowych       x       (stawka  opłaty za gospodarstwo
          podana w części  D5)                          domowe wybrana w części E)

•    – Gospodarstwo domowe 4 osobowe

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

        (liczba gospodarstw domowych       x       (stawka  opłaty za gospodarstwo
          podana w części  D5)                          domowe wybrana w części E)

•    – Gospodarstwo domowe 5 osobowe

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

        (liczba gospodarstw domowych       x       (stawka  opłaty za gospodarstwo
          podana w części  D5)                          domowe wybrana w części E)

•    -    Gospodarstwo domowe 6 osobowe i więcej osób

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

        (liczba gospodarstw domowych       x       (stawka  opłaty za gospodarstwo
          podana w części  D5)                          domowe wybrana w części E)

F2.  Łączna miesięczna opłata  za  gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  (suma  opłat  wyliczona  w  części  F1  dla  gospodarstwa 
domowego / gospodarstw domowych na danej nieruchomości) ................................................. zł

F3. Kwartalna kwota do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

                                                                                 3
        .........................                        x           …......................                        =         …...........................  zł
        (miesięczna opłata                                                    (miesiące)
          obliczona w części  F2)                    

(słownie: …..................................................................................................................................................... zł)
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G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. z 2002 r. Dz. U.  Nr 101 poz. 926 z  
późn.  zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Krzepicach,  ul.  Częstochowska 13 danych 
dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego (dotyczy osób fizycznych).

….......................................................                                                                 .....…..............................................
         (miejscowość i data)                                                                                                (czytelny podpis)

H. ADNOTACJE URZĘDOWE

POUCZENIE:
1. 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. z 2005 r. Dz. U. Nr 229 poz. 1954 z późn. 
zm.)

2. Właściciel  nieruchomości  zamieszkałej  jest  obowiązany  złożyć  do  Burmistrza  Krzepic  pierwszą  deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r.

3. Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  do  Burmistrza  Krzepic  deklaracje  o  wysokości  opłaty  za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  terminie  14  dni  od  dnia  zamieszkania  na  danej  nieruchomości 
pierwszego mieszkańca.

4. W  przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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.

5. W  przypadku  niezłożenia  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  albo 
uzasadnionych  wątpliwości  co  do danych  zawartych  w deklaracji,  Burmistrz  Krzepic  określi,  w drodze decyzji,  
wysokość opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi,  biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki,  w tym 
średnią ilość odpadów komunalnych powstających  na nieruchomościach o podobnym charakterze.

6. Opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  należy  uiszczać  w  łącznej  wysokości  za  trzy  miesiące  w 
terminach:
- do 20 marca każdego roku;
-  do 20 czerwca każdego roku;
-  do 20 września każdego roku;
-  do 20 grudnia każdego roku.
Termin  wniesienia  pierwszej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  upływa  20  września  2013  
roku i obejmuje okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 30 września 2013 roku.

7. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów lub w przypadku nie przestrzegania zasad segregacji odpadów, właściciel nieruchomości będzie 
ponosić opłatę za odbiór odpadów w wysokości opłaty za odpady zmieszane za okres, w którym odpady nie były  
selektywnie zbierane.

Objaśnienia:

* selektywne gromadzenie odpadów to gromadzenie polegające na oddzielnym zbieraniu następujących odpadów:

− tworzywa sztuczne (plastikowe opakowania po napojach, kosmetykach i środkach czystości, folie i torby z tworzyw 
sztucznych itp.) oraz opakowania wielomateriałowe -  worek koloru żółtego,

− szkło, szklane opakowania – worek koloru białego;
− puszki, drobny złom – worek koloru różowego
− niezanieczyszczony  papier, tektura – worek koloru niebieskiego;
− odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone, odpady z kuchni, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji)  

– kompostowniki przydomowe lub w przypadku braku takiej możliwości worek koloru czarnego;
− niebezpieczne  odpady  komunalne  obejmujące:  zużyte  baterie  akumulatory,  zużyty  sprzęt  elektryczny 

i elektroniczny, chemikalia (lakiery, farby, przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach), 
przeterminowane lekarstwa, opony, meble i  inne odpady wielkogabarytowe  -  przekazywane do Punktu Zbiórki 
Odpadów lub podczas tzw. zbiórki „wystawkowej”.

** miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała.
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