BROSZURA INFORMACYJNA DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).
Składający:
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
położonych na terenie Gminy Krupski Młyn. Właścicielem nieruchomości, w rozumieniu ww. ustawy,
jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.
Dla budynków wielolokalowych deklarację składa zarządca budynku.
Miejsce składania deklaracji:
Urząd Gminy w Krupskim Młynie, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn
Sekretariat Urzędu
Organ właściwy do złożenia deklaracji:
Wójt Gminy Krupski Młyn
CZĘŚĆ A Obowiązek złożenia deklaracji
W tej części należy zaznaczyć cel złożenia deklaracji.
Obowiązek złożenia pierwszej deklaracji następuje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji, należy podać datę nastąpienia zmiany.
Obowiązek złożenia nowej deklaracji następuje w momencie zmiany danych adresowych lub liczby
osób zamieszkujących. Zmianę tę należy zgłosić w terminie 14 dni od dnia jej nastąpienia.
CZĘŚĆ B Składający deklarację
Należy wybrać rodzaj podmiotu składającego deklarację i zaznaczyć jedną ze wskazanych
możliwości.
CZĘŚĆ C Dane identyfikacyjne składającego deklarację
W części tej należy podać dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości.
Jeżeli właścicielem nieruchomości jest osoba fizyczna należy wpisać nazwisko, imię oraz adres
korespondencyjny, nr telefonu i adres e-mail (jeśli posiada), natomiast w przypadku pozostałych
podmiotów należy wpisać pełną nazwę podmiotu, nr KRS lub NIP, nr telefonu oraz adres
korespondencyjny.
CZĘŚĆ D Adres nieruchomości, dla której składana jest deklaracja
Należy podać adres nieruchomości wraz z numerem ewidencyjnym (nr działki z rejestru gruntów) dla
której składana jest niniejsza deklaracja, z której będzie następował odbiór odpadów.
W przypadku posiadania lub władania kilkoma nieruchomościami, należy złożyć odrębną deklarację
dla każdej z tych nieruchomości.
CZĘŚĆ E Mieszkańcy nieruchomości
Należy wpisać faktyczną liczbę osób zamieszkujących na danej nieruchomości.
CZĘŚĆ F Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Poz. 21 – należy wpisać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość z części E.
Poz. 22 – należy wpisać miesięczną stawkę opłaty, określoną uchwałą Nr VI/31/15 Rady Gminy
Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Jeżeli odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny, należy wpisać stawkę podstawową
w wysokości 10,00 zł/mieszkańca/miesiąc, w przeciwnym wypadku należy wpisać stawkę wyższą
w wysokości 19,00 zł/mieszkańca/miesiąc.
Poz. 23 – należy wpisać wysokość miesięcznej opłaty liczoną jako iloczyn poz. 21 i 22

CZĘŚĆ F.2 Należy wypełnić wyłącznie w przypadku przysługującego zwolnienia.
Poz. 25 – należy wpisać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, uprawnionych do korzystania ze
zwolnienia, tj. których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej. Obecnie kwoty uprawniające do zwolnień wynoszą: 542zł dla osoby samotnie
gospodarującej oraz 456zł dla osoby w gospodarstwie domowym.
Poz. 26 – należy wpisać stawkę opłaty liczoną jako iloczyn stawki podstawowej i % zwolnienia
z uchwały nr VI/31/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015r., tj. obecnie 5,00 zł.
Poz. 27 – należy wpisać wysokość miesięcznej kwoty zwolnienia liczoną jako iloczyn poz. 25 i 26.
Poz. 28 – należy wpisać miesięczną kwotę opłaty (różnica kwot z poz. 23 i 27).
CZĘŚĆ G Oświadczenie i podpis składającego deklarację
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany czytelnie podpisać składaną deklarację oraz wpisać
miejscowość i datę wypełnienia niniejszej deklaracji.
CZĘŚĆ H Informacja o załącznikach (pole nieobowiązkowe)
Należy wpisać załączniki dołączone do niniejszej deklaracji.

