
 

Załącznik Nr 2 do Uchwały  

Nr V.43.2015 Rady Miejskiej  

w Krynicy-Zdroju z dnia 18 marca 2015 r. 

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 
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 DN 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.) 

Składający: 
deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

Termin składania: 
do 14 dni od zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie, albo wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty, albo 
zaistnienia zdarzeń mających wpływ na jej wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty. 

Miejsce składania: Burmistrz Krynicy-Zdroju, Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdroju 

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚC ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 1. Okoliczności złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):1 

 1. pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku złożenia deklaracji ………………………….) 

 2. nowa deklaracja (data zaistnienia zmian ………………………….) 

 3. korekta deklaracji (data zaistnienia zmian ………………………….) 

 

 

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARCJI 
 2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 1. właściciel 

 4. jednostka organizacyjna/osoba 

posiadająca nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu 

 2. współwłaściciel                                                 3. użytkownik wieczysty           

 5. inny podmiot władający nieruchomością 

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 3. Identyfikator podatkowy PESEL 

           
 

4. Identyfikator podatkowy NIP 

          

 

 
 

5. Nazwisko / pełna nazwa podmiotu składającego deklarację innego niż osoba fizyczna 

 6. Pierwsze imię, drugie imię 
 

 
 7. Numer telefonu 

 

8. Adres poczty elektronicznej 

 
D.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

 9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat  

 12. Gmina 13. Miejscowość 14. Ulica 15. Nr domu 

 16. Nr lokalu 17. Kod pocztowy 18. Poczta 

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli jest inny niż wpisany w części D.2.) 
 19. Kraj 20. Województwo 21. Powiat  

 22. Gmina 23. Miejscowość 24. Ulica 25. Nr domu 

 26. Nr lokalu 27. Kod pocztowy 28. Poczta 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ ODBYWA SIĘ ODBIÓR ODPADÓW 

 29. Miejscowość 30. Ulica 

 
31. Nr domu 32. Nr lokalu 33. Nr działki 
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F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

34. Sposób zbierania odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 1. zbieranie w sposób selektywny                                          2. zbieranie w sposób nieselektywny                                                                              

Liczba pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi 
na nieruchomości 

Stawka opłaty [zł]  
Miesięczna kwota opłaty [zł] 

Pojemność pojemnika (m3) 
Ilość powstających pojemników 

(szt.) 
C (B x C) 

A B   

0,06 
35. 46. 57. 

0,08 
36. 47. 58. 

0,11 
37. 48. 59. 

0,12 
38. 49. 60. 

0,24 
39. 50. 61. 

0,36 
40. 51. 62. 

1,1 
41. 52. 63. 

4 
42. 53. 64. 

6,5 
43. 54. 65. 

10 
44. 55. 66. 

Worek 0,12 
45. 56. 67. 

Łączna miesięczna kwota opłaty [zł] (suma poz. 57-67)2 
 68. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 69. Imię 70. Nazwisko 

 71. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 

 

72. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 

 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 73. Uwagi organu podatkowego  
 

 74. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

75. Podpis przyjmującego deklarację 

 

Objaśnienia 

 1) Pierwsza deklaracja – na podstawie art. 6m. ust. 1. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. 

zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 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. 

Nowa deklaracja – zgodnie z art. 6m ust. 2. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.)  

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 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. 

Korekta deklaracji – zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sieprnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm) jeżeli odrębne przepisy nie stanowią 

inaczej podatnicy mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Z prawa do skorygowania deklaracji, określonego w tym przepisie, podmioty mogą korzystać m. in. gdy  

w deklaracji występują błędy rachunkowe, oczywiste omyłki, gdy wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami lub istnieją wątpliwości co do prawidłowości danych w niej 

zawartych. Skorygowanie deklracji następuje przez złożenie korygujących deklaracji wraz z dołączonym pisemnych uzasadnieniem przyczyn korekty. 

2) Miesięczna kwota opłaty – stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty 

ustalonej przez Radę Miejską w Krynicy-Zdroju. 

 

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 2012 r., poz. 1015, z późn. zm.). 


