
 

 

UCHWAŁA NR XI/140/2016 

RADY GMINY KRZYŻANÓW 

z dnia 17 czerwca 2016 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6m ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 

przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Krzyża-

nów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Deklarację o której mowa w § 1, składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 

10, 99-314 Krzyżanów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

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

2) w przypadku zmiany danych określonych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości w terminie 14 dni od dnia na-

stąpienia zmiany. 

2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w uchwale, za pomocą środków komu-

nikacji elektronicznej, jak niżej: 

1) określa się formaty: *.DOC jako otwarty format elektroniczny współpracujący z obsługą pliku Word lub 

Open Office oraz format *.PDF (wyłącznie do odczytu) druku deklaracji, umieszczone na ogólnodostępnej 

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzyżanów; 

2) określa się, że deklaracje składa się na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Krzyżanów; 

3) deklaracje opatruje się podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu niekwalifiko-

wanego (tzw. certyfikat niekwalifikowany) albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (tzw. certyfikat kwalifikowany). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XVI/128/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego  

z 2013 r. poz. 1054 i 2741). 

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ogłoszeniu na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzyżanów. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 lipca 2016 r.

Poz. 2909



§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

Wiesław Czekaj 
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Załącznik  
do uchwały nr XI/140/2016 

Rady Gminy Krzyżanów 

z dnia 17 czerwca 2016 r. 

………………………………….. 

Potwierdzenie wpływu deklaracji 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

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: 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość 

zamieszkałą w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomo-

ścią zamieszkałą. 

Miejsce składania: Urząd Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI: Wójt Gminy Krzyżanów. 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

   pierwsza deklaracja                                         ......…………………………………….................................... 

    data powstania obowiązku złożenia deklaracji (miesiąc i rok) 

 

    zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji 

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

         data powstania zmian*(miesiąc i rok) 

 

zmiana dotyczy: 

  - liczby osób zamieszkujących 

  - sposób zbierania odpadów 

  - inne    

C. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi 

** dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi oso-

bowości prawnej 

2. Nazwisko i imię*/ pełna nazwa** 

 

 

3. Imiona rodziców* 

4. PESEL*/NIP** 5. Identyfikator REGON 6. Nr telefon, adres e-mail (nieobowiązkowy) 

 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (dla każdej nieruchomości 

należy złożyć odrębną deklarację) 

7. Gmina 

 

 

8. Ulica 9. Nr domu 10. Nr lokalu 

11. Miejscowość 

 

12. Kod pocztowy 13. Poczta 

14. Obręb oraz numer ewidencyjny działki z ewidencji gruntów i budynków (należy podać w przypadku braku nadanego 

numeru budynku) 
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E. ADRES ZAMIESZKANIA (wpisać, jeżeli jest inny niż podany w części D) 

15. Kraj 

 

16. Województwo 17. Powiat 

18. Gmina 

 

19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 

22. Miejscowość 

 

23. Kod pocztowy 24. Poczta 

F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

25. 

   własność      współwłasność    zarząd lub użytkowanie                              posiadacz samoistny 

   użytkowanie wieczyste              posiadacz zależny (najem, dzierżawa, użyczenie)    inne ………………. 

G. OŚWIADCZENIA (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

26. Oświadczam, że odpady komunalne będą zbierane w sposób: 

   Selektywny                                            Nieselektywny 

G.1.  OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w 

punkcie D. 

27. 

Stawka opłaty * 28. 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi (iloczyn liczby osób z pozycji 27 

i stawki opłaty z pozycji 28) 

29. 

WYLICZENIE OPŁATY KWARTALNEJ 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi w I miesiącu kwartału (iloczyn licz-

by osób i stawki opłaty z pozycji 28) 

30. 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi w II miesiącu kwartału (iloczyn 

liczby osób  i stawki opłaty z pozycji 28) 

31. 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi w III miesiącu kwartału (iloczyn 

liczby osób i stawki opłaty z pozycji 28) 

32. 

Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (suma wysokości opłaty w I miesiącu kwar-

tału  z pozycji 30, wysokości opłaty w II miesiącu kwarta-

łu z pozycji 31  i wysokości opłaty w III miesiącu kwarta-

łu z pozycji 32). 

33. 

* Stawka opłaty określona jest w uchwale Rady Gminy Krzyżanów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

34. Data 35. Czytelny podpis  z podaniem imienia i nazwiska 

 

 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym 

 

Data……………………………. podpis……………………………. 
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POUCZENIE: 

1. Wpłaty należy dokonywać bez wezwania w kasie Urzędu Gminy Krzyżanów, bądź przelewem na ra-

chunek Gminy Krzyżanów o numerze: BS „Wspólna Praca” w Kutnie Oddział Krzyżanów 82 9021 

1018 0100 0185 2001 0015, lub u inkasenta w terminach: 

1) za I kwartał do dnia 31 marca danego roku; 

2) za II kwartał do 30 czerwca danego roku; 

3) za III kwartał do 30 września danego roku; 

4) za IV kwartał do dnia 31 grudnia danego roku. 

2. W przypadku niewpłacenia w określonych uchwałą terminach opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 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 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.). 

3. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: 

Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy 

Krzyżanów określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. 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 nierucho-

mości pierwszego mieszkańca. 

5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowa-

nie 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. 

 

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy 

Wiesław Czekaj 
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