
 

 

                                                                                 Załącznik do Uchwały Nr XXII/191/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27.06.2016 r.                                                              

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI  KOMUNALNYMI 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 
KOLOREM 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW  (należy podać w przypadku braku numeru nieruchomości) 

PODSTAWA PRAWNA: 
  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250). 

 
  SKŁADAJĄCY: 
  Właściciele nieruchomości położonych na obszarze gminy Krosno Odrzańskie ,  przez których rozumie się także 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

 
MIEJSCE SKŁADANIA: 

  Urząd Miasta Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie 
 

A. ORGAN WŁAŚCIWY, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ 

   
  Burmistrz Krosna Odrzańskiego, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

 Pierwsza deklaracja, data zaistnienia : …...……….............1    
 

 Nowa deklaracja, data zaistnienia zmiany: …………...…....2 

 

 Deklaracja korygująca, data zaistnienia zmiany: 
………………. …………..…3 

 
  

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
 Osoba 

fizyczna   

 

  Osoba prawna  

 
  Jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej 

NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO 

 
PESEL  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                     
                     (dotyczy osoby fizycznej)                                                                                                   

 

NIP_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
         (dotyczy osoby nie będącej osobą fizyczną) 

 
ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 



 

 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości, na której powstają odpady komunalne,  

odpady gromadzone będą w sposób (należy zakreślić właściwy kwadrat): 

 

 

 

          SELEKTYWNY 

 

          NIESELEKTYWNY 

 
 
 

 

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, na której powstają odpady 
komunalne:  
 

 
 

           ………………………… 

 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty): 

 
         …………………………. 
              (należy podać kwotę w zł) 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 
 

 
 

 ………………………………………. ………………………………………. 
               (data)                                                                                                                        (podpis osoby składającej) 
 

 

 

G. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 

 
 

 ………………………………………. ………………………………………. 

 (data)  (podpis osoby przyjmującej) 
 

 
Pouczenie 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 599 ze zm.). 
 
Objaśnienia: 

 
1 Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć po raz pierwszy do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. 

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

lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć korektę 
deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

 
3  W przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany adresu zamieszkania, 

nazwiska), właściciel nieruchomości składa w ciągu 14 dni deklarację korygującą (art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa). 
Skorygowanie deklaracji następuje po złożeniu korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty. 


