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1. Numer Identyfikacji Podatkowej  – jeżeli obowiązuje 

………………………………………………………………………………

….. 

2. Nr w ewidencji UG Kraśnik Załącznik Nr 1 
do uchwały nr 
XXXIV/237/2022 
Rady Gminy Kraśnik 
z dnia 19 stycznia  2022 r. 

D-O     
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.); 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także 

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,  

a także innych podmiotów władających nieruchomością;  

 Termin składania: 1. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. 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, w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  

Miejsce składania:    Wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 3. Nazwa i adres siedziby wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 

WÓJT GMINY KRAŚNK   Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

  
4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć X właściwy kwadrat): 

1. Pierwsza deklaracja obowiązuje od (mc-rok): ____-______       2. Deklaracja zmieniającja obowiązuje od (mc-rok): ____-_____ 

 3. Wygasnięcie obowiązku obowiązuje od (mc-rok): ____-______ 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
  

5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 1. Właściciel nieruchomości,  

 2. Współwłaściciel nieruchomości, 

 3. Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca, dzierżawca, najemca,   

 4. Użytkownik wieczysty nieruchomości,  

 5. Zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których  ustanowiono odrębną 

własność lokali i został ustanowiony zarząd nieruchomością wspólną) 

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

    ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 6. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć X właściwy kwadrat): 

1. osoba fizyczna   2. osoba prawna   3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 7. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 
 

 8. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię ** 9. Nr telefonu 

 10. Identyfikator NIP/REGON* 

 

11. Numer PESEL ** 

 

D.2. ADRES SIEDZIBY*/, ADRES ZAMIESZKANIA**/ 

 12. Kraj 13. Województwo 14. Powiat  

 15. Gmina 16. Ulica 17. Nr domu 18. Nr lokalu 

 19. Miejscowość 20. Kod pocztowy 21. Poczta 
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

E.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA, KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 (jeśli jest taki sam jak adres zamieszkania zaznacz X i pomiń pozostałą część punktu E.1.) 

22. Kraj 23. Województwo 24. Powiat  

25. Gmina 26. Ulica 27. Nr domu 28. Nr lokalu 

29. Miejscowość 30. Kod pocztowy 31. Poczta 

 

E.2.  RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznacz X przy właściwej pozycji) 

32. Zamieszkała    33. Niezamieszkała     34. Mieszana (w części zamieszkała, w części niezamieszkała)  

 

F. INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO  
(dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - 
zaznacz X przy właściwej pozycji) 

35. Oswiadczam, że na terenie nieruchomości kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym i korzystam ze zwolnienia z opłaty na każdą osobe zamieszkującą na nieruchomości. 

                                      Tak                           Nie 
 

G. SAMODZIELNIE OBLICZONA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY 

(opłatę oblicza i wpisuje właściciel nieruchomości – zgodnie z treścią uchwały Nr XIII/77/2019 Rady Gminy Kraśnik                  
z dnia 12.12.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. U. Woj. Lub. z 2019, poz. 7578 ze zm.).  

G.1.DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

36. Deklaruję, że na terenie nieruchomości zamieszkałej     (z kompostownikiem),  

określonej w części  E.1. deklaracji  zamieszkuje      -     ................................................................................................. 
                                                                                                                  (podać liczbę mieszkańców) 

37. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 

.....................................   x   .............................. =     ........................................................................................ 
(liczba mieszkańców)             (stawka opłaty)            (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 
 
38. Samodzielnie obliczona kwota opłaty miesięcznej  

     za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: ..............................................................zł 

39. Deklaruję, że na terenie nieruchomości zamieszkałej      (bez kompostownika),  

określonej w części  E.1. deklaracji  zamieszkuje    -       ........................................................................................ 

                                                                                                         (podać liczbę mieszkańców) 

40. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 

.....................................   x   .............................. =     ................................................................................. 
(liczba mieszkańców)             (stawka opłaty)            (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 
 
41. Samodzielnie obliczona kwota opłaty miesięcznej  

     za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: ......................................................zł                                              

42. Deklaruję, że gospodarstwo domowe stanowi rodzina wielodzietna, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku  

o Karcie dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r., poz. 1744) (rodzice bądź opiekunowie prawni i dzieci uczące się do 25 roku życia), 

(jeśli dotyczy zaznaczyć X)   

43. Łączna miesięczna opłata, dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 

dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744): .............................................. zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

G.2.DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 
1) 

44. Deklaruję, że na terenie nieruchomości niezamieszkałej, określonej w części  E.1. deklaracji odpady komunalne 
gromadzone są następująco:  

                                                    1) ...................................        ............................................... 

                                                    2) ...................................        ............................................... 

                                                    3) ...................................        ............................................... 
                         (Należy określić:      - liczbę pojemników        i       - wielkość pojemnika) 
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                                                       4) ......................................................... 
                         (Należy określić:                   - liczbę worków 120 l.)    
 

45. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 

1)...............................  x ..........................................    =    ................................................................................... 
   (liczba pojemników)        (stawka opłaty za pojemnik)               (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty za pojemnik) 
 

2)...............................  x ..........................................    =    ................................................................................... 
   (liczba pojemników)        (stawka opłaty za pojemnik)               (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty za pojemnik) 
 

3)...............................  x ..........................................    =    ................................................................................... 
    (liczba pojemników)      (stawka opłaty za pojemnik)               (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty za pojemnik) 
 

4).................................  x ............................................... =    ................................................................................... 
      (liczba worków)                (stawka opłaty za worek)                             (iloczyn liczby worków i stawki opłaty za worek) 
 

......................................  + ....................................       =    ......................................................................... 
   (opłata za pojemniki)                (opłata za worki)                                         (łączna kwota opłaty) 

 
46. Samodzielnie obliczona kwota opłaty miesięcznej  

     za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: ....................................................................zł 
 

 

 G.3. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI  NIEZAMIESZKAŁEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

47. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

  .................................................      +   .......................................    =     ...................................................................... zł 
(Opłata z poz. 38 lub 41 lub 43)                 (Opłata z poz. 46)                            (Suma opłaty) 

48. Samodzielnie obliczona kwota opłaty miesięcznej                                                                                                                                   

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: .................................................................. zł 
 

H. MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY - należy wpisać odpowiednio:  
jeśli dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałej (z kompostownikiem) opłatę z poz. 38 

jeśli dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałej (bez kompostownika) opłatę z poz. 41 

jeśli dotyczy gospodarstwa domowego opłatę z poz. 43 

jeśli dotyczy tylko nieruchomości niezamieszkałej opłatę z poz. 46 

jeśli dotyczy nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej opłatę z poz. 48 

 
 
 
 
 

 

 

49. 

 

……………………    zł 

 

 

 

 

 

 

 

…………………

……………… 

I. INFORMACJA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / RODZAJ ZAŁĄCZNIKA
2)

 
 

 
 50. Wyjaśnienia składającego deklarację oraz nazwy załączników i ich liczba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

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

 

52. Czytelny podpis (pieczęć) właściciela lub osoby władającej 

nieruchomością/ osoby reprezentującej  
 

 

K. ADNOTACJE WÓJTA 

 53. Uwagi organu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 54. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

55. Podpis przyjmującego formularz 
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1) 
– nieruchomości niezamieszkałe to m. in. miejsca użyteczności publicznej, (np.: szkoły, przedszkola, instytucje, 

urzędy); miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, (np.: punkty usługowe, sklepy, zakłady, warsztaty) i miejsca 
rekreacyjne,  

2)  
- załącznikiem do deklaracji może być np.: pełnomocnictwo, umowa najmu, umowa dzierżawy, uchwała wspólnoty       

o wyborze zarządu, umowa spółki osobowej, akt zgonu, akt urodzenia.
 

Pouczenie: 
 

1. 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 2020 r., poz. 1427 ze zm.). 
2. Zgodnie z art. 6 m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 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. 

3. Zgodnie z art. 6 m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze 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 do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

Objaśnienia: 

1. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. W przypadku nieruchomości zlokalizowanych w zabudowie wielorodzinnej 
można złożyć jedną deklarację dla grupy nieruchomości lub budynków korzystających ze wspólnego punktu zbierania odpadów. 

2. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli.  

3. Opłatę z pozycji H należy wpłacać w odstępach kwartalnych w terminach: do 31 stycznia, do 30 kwietnia, do 31 lipca i do 31 

października - przelewem na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy Kraśnik ustalony dla dokonywania tej płatności.  
4. W części G1 w oświadczeniu dotyczącym liczby osób zmieszkujących daną nieruchomość należy podać liczbę osób faktycznie 

zamieszkujących daną nieruchomośc a nie liczbę osób zmeldowanych.  

5. Stawki przyjęte uchwałą Nr XIII/77/2019 Rady Gminy Krasnik z dnia 12.12.2019 r, (Dz. U. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 7578 ze zm.), 

wynoszą: 

1) Stawka od osoby (nieruchomość zamieszkała bez kompostownika) – 17,00 zł, 

2) Stawka od osoby (nieruchomość zamieszkała z kompostownikiem) – 14,00 zł 

3) Stawka od gospodarstwa domowego (bez kompostownika) – 85,00 zł 

4) Stawka od gospodarstwa domowego (z kompostownikiem) – 70,00 zł 

5) Stawka opłaty za pojemnik o określonej wielkości: 

 Pojemnik 120 l – 24,90 zł 

 Pojemnik 240 l – 49,80 zł 

 Pojemnik 1100 l – 228,00 zł 

 Pojemnik 3600 l – 747,00 zł 

 Pojemnik 7000 l – 1450,00 zł 

 Worek 120 l – 24,90 zł 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 
(Dz. U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Kraśnik z siedzibą: ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik, tel.: 81 884 34 27. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzaniadanych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektordanychosobowych@gminakrasnik.pl lub pisemnie na 
adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym 
pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z 
przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2021 poz. 888 ze zm.), a także ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. 2020 r. poz. 
1427 ze zm.) 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania 
określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący UE, Norwegię, Liechtenstein  
i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu,  
o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym odbierającym odpady na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

                                                                                Zapoznałam/em się   ………………………………………………………. 

                                                                                                                                         (data i czytelny podpis) 

mailto:inspektordanychosobowych@gminakrasnik.pl

