
UCHWAŁA NR XVI/128/2012
RADY GMINY KRZYŻANÓW

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 , 
Nr 106, poz. 675, z 2011 r.  Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777,Nr 149, poz. 887, Nr 217, 
poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6 n  ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951), art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 
2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337) Rada Gminy Krzyżanów uchwala, co 
następuje: 

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

2. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której 
mowa w ust. 1, w odniesieniu do osób zameldowanych, nie wskazanych w deklaracji: 

1) potwierdzenie zamieszkania w innej gminie, lub; 

2) potwierdzenie zamieszkania poza granicami kraju, lub; 

3) umowa najmu lokalu mieszkalnego w innej gminie. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzyżanowie, 
Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów: 

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

2) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

§ 3. Określa się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składa się w terminie do dnia 15 maja 2013 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów. 

§ 5. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 
i ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzyżanowie. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/128/2012 

Rady Gminy Krzyżanów 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

pierwsza deklaracja 

zmiana danych zawartych w deklaracji - data zmiany ................ 

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

Pan/Pani……………………………………………………………………………………...... 

Adres korespondencyjny: 

Miejscowość…………………………… Ulica………………………… Nr…………… 

Nieruchomość położona w……………………………………………………………….. 

Tytuł prawny do nieruchomości: właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty ,jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, osoby sprawujące 
zarząd nieruchomością wspólną, właściciele lokali jeżeli zarząd nie został wybrany a także inne 
podmioty władającenieruchomością.(właściwe podkreślić)

PESEL………….………… Tel. Kontaktowy……………………………………………… 

Oświadczam, że na terenie w/w nieruchomości  zamieszkuje: ……………( liczba mieszkańców).

Oświadczam, że odpady komunalne będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny. 

Oświadczam, że odpady komunalne nie będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny. 

Stawka opłaty uchwalona przez Radę Gminy Krzyżanów  za gromadzenie i odbieranie w sposób 
selektywny odpadów  :…………zł/mieszkańca /miesiąc. 

Stawka opłaty uchwalona uchwałą Rady Gminy Krzyżanów za gromadzenie i odbieranie odpadów 
zmieszanych …………zł/mieszkańca/miesiąc. 

( zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
…………..liczba mieszkańców x …………….(określona stawka) = ……………zł. 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 
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………………………….zł (słownie) …………………………………………………..). 

Dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji, w odniesieniu do osób zameldowanych nie 
wykazanych w deklaracji: 

1…………………………………………. 

2………………………………………… 

3………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić 

Pouczenie: 

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 299, 
poz. 1945 ze zmianami). 

…………………………………….. 

czytelny podpis składającego deklarację 

Data ………………….. 

Informacja: 
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Krzyżanów deklarację 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

2) Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć 
w terminie do dnia 15 maja 2013 r. 

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Krzyżanów 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. 

4) Wpłaty należy dokonywać bez wezwania w kasie Urzędu Gminy Krzyżanów, bądź przelewem na 
rachunek Gminy Krzyżanów o numerze: BS „Wspólna Praca” w Kutnie Oddział Krzyżanów 82 
9021 1018 0100 0185 2001 0015 , w terminach: do 15 dnia marca za styczeń, luty, marzec, do dnia 
15 maja za kwiecień, maj, czerwiec, do dnia 15 września za lipiec, sierpień, wrzesień, do dnia 15 
listopada za październik, listopad, grudzień. 

Objaśnienia: 
1) Deklaracja dotyczy nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

2) Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, w odniesieniu do osób 

zameldowanych nie wykazanych w deklaracji: a) potwierdzenie zamieszkania w innej 
gminie, lub b) potwierdzenie zamieszkania poza granicami kraju, lub c) umowa najmu lokalu 
mieszkalnegow innej gminie. 
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