
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII.73.2019  

Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju  
z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
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DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJ Ą MIESZKAŃCY 

 

Podstawa prawna: 
 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.). 
 

Składający: 
Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w 
zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością). 

Termin składania: 

 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
W terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
 

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

▪ Deklarację należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami. 
▪ Wnioskodawca wypełnia obowiązkowo pola jasne. 
▪ We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru należy wstawić X we właściwym kwadracie. 

 

A. ADRESAT I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 Burmistrz Krynicy-Zdroju  
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Józefa Ignacego Kra szewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój  

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
  

1. Okoliczności złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwe pole) 

� 1. pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty  ………………………….) 
 

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

Przyczyna złożenia nowej deklaracji: � zbycie nieruchomości; � zmiana danych; � inne ………………………………………………….. 
 

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

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
 2. Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwe pole) 

� 1. właściciel 

� 4. jednostka organizacyjna/ osoba 

posiadająca nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu 

� 2. współwłaściciel                                                 � 3. użytkownik wieczysty 

� 5. inny podmiot władający nieruchomością 

 

D. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
  

3. Identyfikator podatkowy PESEL(1) 
           

 

 

4. Identyfikator podatkowy NIP(1) (nie dotyczy osoby fizycznej) 
          

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

 6. Pierwsze imię, drugie imię 

 7. Numer telefonu: 
 

8. Adres email: 

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY  
 9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat  

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

 16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta 



Strona 2 z 3 
 

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

 
21. Powiat  

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

 26. Miejscowość 27. Kod pocztowy 28. Poczta 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ ODBYWA SI Ę ODBIÓR ODPADÓW  

 29. Miejscowość 30. Ulica 31. Nr domu 32. Nr lokalu 

 33. Nr ewidencyjny działki z rejestru gruntów: 
(podać w przypadku braku nr budynku/ nr lokalu) 
 
 

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI*  

34. Sposób zbierania odpadów komunalnych: (zaznaczyć właściwe pole) 

� 1. Zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny         � 2. Zbieranie odpadów komunalnych w sposób nieselektywny  

35. Sposób wyliczenia opłaty miesięcznej:  

 
Liczba mieszka ńców zamieszkuj ących  

daną nieruchomo ść 
 

Stawka opłaty (2)  
[zł/osoba]  

 
Miesięczna kwota  

opłaty [zł]  (3)  
 

 (Pozycja 38 jest iloczynem pozycji 36 i 37) 

 

36. 37. 38.  

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI     
UWZGLĘDNIAJĄCA CZĘŚCIOWE ZWOLNIENIE Z OPŁATY, GDY NIERUCHOMOŚĆ 
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z CZ ĘŚCIOWEGO 
ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMU NALNYMI **(4) 

39. Sposób wyliczenia opłaty miesięcznej uwzględniającej częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

 
Liczba mieszka ńców                                       

(z gospodarstwa domowego) 
zamieszkuj ących dan ą nieruchomo ść 

uprawniona do korzystania                               
z częściowego zwolnienia z opłaty za 

gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  

 
Stawka opłaty (2)  

[zł/osoba]  
 

Wysoko ść częściowego 
zwolnienia z opłaty (5)   

[%] 

 

Miesięczna kwota cz ęściowego  
zwolnienia z opłaty [zł]  (6)  

(Pozycja 43 jest iloczynem pozycji 40,41 i 42) 
 

 

40. 
 
 

41. 
                 

42. 43.  

44. Miesięczna kwota opłaty uwzgl ędniaj ąca zwolnienia [zł]: (7) 
(Pozycja 45 jest różnicą pomiędzy kwotą z pozycji 38 a kwotą z pozycji 43) 

45.  

 
H. PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJ ĄCEGO 

DEKLARACJ Ę(8) 
46. Imię 47. Nazwisko 

48. Data wypełnienia deklaracji (dzie ń – miesi ąc – rok): 
 

 
 

49. Czytelny podpis składaj ącego deklaracj ę: 

 
 I. ADNOTACJE ORGANU 

50. Uwagi organu podatkowego  

     51. Data (dzień-miesi ąc-rok)            52. Podpis przyjmuj ącego deklaracj ę 
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* Wypełniają wszyscy właściciele nieruchomości (bez względu na wypełnienie lub brak wypełnienia części G niniejszej deklaracji). 
**  Wypełniają właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty 

uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.          
z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) i zadeklarowali zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

 
POUCZENIE 

� Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym                      
w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.). 

� Zgodnie z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze 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. 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. 

� Zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze 
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku 
ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomościach o podobnym charakterze. 

� Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, 
płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. 

 

OBJAŚNIENIA 
(1) W przypadku osoby fizycznej należy podać numer PESEL, w przypadku pozostałych podmiotów należy podać numer NIP. 
(2) Stawka opłaty - (za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny/nieselektywny) została określona uchwałą Rady Miejskiej 

w Krynicy-Zdroju w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz 
stawki opłat. 

(3) Miesięczna kwota opłaty – stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej przez Radę Miejską w Krynicy-
Zdroju. 

(4) Składający deklarację w przypadku wypełnienia części G niniejszej deklaracji zobowiązany jest do dołączenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 
dochodowych określonych  w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.):  
a) pisemne  oświadczenia mieszkańców gospodarstwa domowego o dochodach lub ich braku; 
b) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów, np.:  

- decyzję organu rentowego przyznającą rentę lub emeryturę z ubezpieczenia społecznego,  
- zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia (brutto-netto) z tytułu zatrudnienia, zawierające informację o wysokości potrącanej zaliczki na podatek 
dochodowy od osób   fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego 
oraz składki na ubezpieczenie chorobowe, 
- zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa                
w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, zawierające informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie 
zdrowotne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenia chorobowe,  
- zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, 
- dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 
- zaświadczenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki, 
- decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, 
wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo 
zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,  
- zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, z prawem lub bez prawa do zasiłku,  
- zaświadczenia/oświadczenia o wysokości otrzymywanych lub przekazywanych alimentów, 
- oświadczenia o uzyskiwanych dochodach ze świadczeń rodzinnych, 
- zaświadczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników, 
- zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą 
działalność gospodarczą,  
- oświadczenia o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej, zawierające informację o wysokości potrącanej zaliczki na podatek 
dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe,  
- oświadczenia o stanie majątkowym, 
- inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do zwolnienia. 

(5) Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty - została określona uchwałą Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

(6) Miesięczna kwota częściowego zwolnienia z opłaty – stanowi iloczyn liczby mieszkańców (z gospodarstwa domowego) zamieszkujących daną nieruchomość 
uprawnionych do korzystania z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a stawką opłaty (za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny) oraz wysokością częściowego zwolnienia ustalonych przez Radę Miejską w Krynicy-Zdroju. 

(7) Miesięczna kwota opłaty uwzględniająca zwolnienia – stanowi różnicę pomiędzy miesięczną kwotą opłaty a miesięczną kwotą częściowego zwolnienia z opłaty. 
(8) Należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej lub tylko pełnomocnictwo, w przypadku gdy pełnomocnictwo zwolnione jest od opłaty 

skarbowej. 
 

INFORMACJA  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku     
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej RODO informujemy, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krynicy-Zdroju z siedzibą przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres      
e-mail: ugukry@ns.onet.pl, nr tel. 18 472 55 00; 

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail: iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60; 
c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO a także ustawa z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

d) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są lub mogą nimi zostać podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych a także 
organy i podmioty publiczne lub podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów; 

e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych; 
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów         

z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych; 

g) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 
h) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2; 
i) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; 
j) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

 


