
Załącznik Nr 1

do Uchwały  Nr  XXXI/232/2013                         
Rady Gminy Krasnystaw  z dnia  03.12.2013r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWNIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:   ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
                                   w  gminach ( Dz. U. z 2012r.  poz. 391  z późn. zm.  )
Składający:               formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 
                                   położonych na terenie GMINY KRASNYSTAW
Miejsce składania:   Urząd Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw

Termin składania:    pierwszą  deklarację należy złożyć w terminie 14 dni 
                                   od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na nieruchomości 
                                 

                                           DEKLARACJĘ  NALEŻY  WYPEŁNIAĆ  CZYTELNIE, DRUKOWANYMI   LITERAMI

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT  GMINY  KRASNYSTAW

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

      Deklaracja składana po raz pierwszy w  roku ………..         Korekta deklaracji wg stanu na dzień ……….

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ - ( zaznaczyć „X” właściwy kwadrat)

       osoba fizyczna                         osoba prawna  
       
       jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

IMIĘ I NAZWISKO / PEŁNA NAZWA :

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

PESEL: ….........................................       NIP ( osoby prawne) :…..................................................................

Nr telefonu : …............................................................... x         e- mail  ……………………………....x

D. ADRES ZAMIESZKANIA  / ADRES SIEDZIBY*

Miejscowość : ….......................................ul. ...................................  Nr domu : …....  Nr lokalu ………

Kod pocztowy : …............................   Poczta : …....................................................................................

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI: (należy wpisać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne)



Miejscowość …………………………………………...           Nr domu ……………………
F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ - ( zaznaczyć „X” właściwy kwadrat)

       Własność                                                                          Współwłasność
       Użytkowanie wieczyste                                                    Zarząd lub użytkowanie 
       Posiadanie ..........................................

G.  SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW - ( zaznaczyć „X” właściwy kwadrat)

G.1 
  
           Odpady komunalne będę segregował *                    Odpady komunalne nie będę segregował ** 
H. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
H.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E  faktycznie zamieszkuje
        …........ osób  (należy podać liczbę mieszkańców) 

 WYLICZENIA OPŁATY  MIESIĘCZNEJ dokonuje składający deklarację: (liczba osób x stawka) 

LICZBA OSÓB STAWKA
w zł/osobę/ miesiąc 

MIESIĘCZNA KWOTA  w zł

1. ……………… os.
6,00 zł *

Stawka wg deklaracji z  poz. G 1 

…….……….……………… zł8,00 zł  **

Stawka wg deklaracji z  poz. G 1

2. (Gospodarstwo        
domowe )***  liczące 
powyżej 5 osób 

         zabudowa jednorodzinna 

        …….. ilość gosp.  *** 

30 zł / miesiąc 

……………………………….  zł 

                                             ***
……………………………….  zł 

***  ( krotność przy budynkach wielolokalowych
dotyczy spółdzielni , wspólnot , zarządców

nieruchomości wielolokalowych) 

Uwaga!
***  Za gospodarstwo domowe uznaje się rodziców ( opiekunów prawnych) i dzieci uczące się do ukończenia 25 roku życia.

I. 1 OPŁATA  MIESIĘCZNA-   
 
                                                                                                                                   …..……………. zł
(Należy wpisać  kwotę  z  pozycji H.1 ( w przypadku  budynków wielolokalowych może to być suma z poz. H.1 wiersz 1 i 2 )

I.2  Kwota do wpłaty kwartalnie  -   iloczyn – ( 3 x I.1)                                             ………………..  zł 

J. 1 PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ / 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
(w przypadku osoby reprezentującej składającego deklarację należy dołączyć pełnomocnictwo) 



   ……………………………                                                                            …………………………
     (miejscowość, data)                                                                                        (czytelny podpis)
K. ADNOTACJE ORGANU

Podpis przyjmującego formularz:

x  dane fakultatywne 

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 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z
późń. zm.).

WYJAŚNIENIA:
1. W przypadku zmiany danych będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie

odpadami komunalnymi należy złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Krasnystaw w terminie  14 dni od
dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.

2. W przypadku nie złożenia deklaracji w wymaganym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji Wójt Gminy Krasnystaw 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.

3. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłat ustala 
Rada Gminy Krasnystaw. 
Szczegóły informacji dostępne są na    www. krasnystaw.ug.gov.pl    w zakładce. Prawo. Uchwały Rady 
Gminy  lub w zakładce Ochrona środowiska.    


