
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 roku  

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

 składanej przez właściciela nieruchomości  

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

SKŁADANY PRZEZ WŁAŚCICIELI WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ NIERUCHOMOŚCI  

POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY KRAPKOWICE 

A. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ,  NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu    

                                   

Miejscowość Poczta Kod pocztowy Nr telefonu 

 

B. OKREŚLENIE SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWY 

KWADRAT) 

Rodzaj nieruchomości:     □    Jednorodzinna                                  □   Wielorodzinna 

 

Oświadczam, że odpady z w/w nieruchomości będą zbierane i odbierane w sposób: 

                                             □    Selektywny                                      □   Nieselektywny 

Czy w/w nieruchomość jest wyposażona w kompostownik? 

                                               □   TAK   ……  m3                                □   NIE  

Zapotrzebowanie na pojemniki / worki do zbierania odpadów komunalnych – należy wpisać deklarowaną ilość 

pojemników (P) i worków (W) wraz z pojemnością. 

□   Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne …………         □   Odpady surowcowe („suche”) ………… 

 

□   Odpady zielone i ulegające biodegradacji  …………                     □   Szkło opakowaniowe ………… 

C. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNEJ  

     (ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWY KWADRAT LUB PRZEJŚĆ DO PUNKTU D) 

□  nieruchomość, określona w części A oraz nieruchomość położona w ….…………………………………………… 

……………………………………………………………………………….………………………………………... 

będą korzystały ze wspólnych pojemników. Pojemniki ustawione będą: ...…………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ charakter nieruchomości, na której powstają odpady komunalne uniemożliwia wyposażenie jej/ich w pojemniki  

o zadeklarowanej pojemności, w związku z tym proszę o dostarczenie pojemników o zmniejszonej pojemności:  

     odpady zmieszane - …….…., odpady surowcowe tzw. „suche” - …..………., szkło opakowaniowe - .….……..,   

     odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji – ……….., przy jednoczesnym dwukrotnym  

     zwiększeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników. 

D.  OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w części A zamieszkuje: ……………………………………….. 

                                                                                                                               (należy podać liczbę mieszkańców) 

Rodzaj gospodarstwa 

domowego 

Ilość 

gospodarstw 

domowych 

(proszę wpisać 

liczbę) 

Stawka opłaty za 

gospodarstwo 

domowe przy 

selektywnym 

zbieraniu i 

odbieraniu 

odpadów 

komunalnych 

Stawka opłaty za 

gospodarstwo 

domowe przy 

nieselektywnym 

zbieraniu i 

odbieraniu 

odpadów 

komunalnych 

Miesięczna wysokość 

opłaty 
za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  

w zł 

(iloczyn ilości gospodarstw 

domowych i stawki w 

zależności od sposobu 

zbierania i odbierania 

odpadów komunalnych) 

1 2 3 4 5 

1 osobowe  12,50 zł 21,50 zł  



2 osobowe  25,00 zł 43,00 zł  

3 osobowe  37,50 zł 64,50 zł  

4 osobowe  50,00 zł 86,00 zł  

5 osobowe  60,00 zł 106,00 zł  

6 osobowe  67,50 zł 121,00 zł  

7 osobowe  72,50 zł 131,00 zł  

8 osobowe i większe  75,00 zł 136,00 zł  

Łączna miesięczna kwoty opłaty (suma kwot z kolumny 5) zł 

E. Obliczenie wysokości kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla nieruchomości 

zamieszkałej (iloczyn miesięcznej opłaty wynikającej z części D i ilość miesięcy w kwartale) 

                                                                        

 

 x = 

                                                                                                                                                                
miesięczna opłata wynikająca z części I     x       ilość miesięcy w kwartale            =         łączna kwartalna opłata w zł 

 

 (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………….) 

F. Podpis składającego deklarację   

 

 

 

      …………………………………                                                                 …………………………………                                                                                                                         

          (miejscowość i data)                                                                               (imię i nazwisko, czytelny podpis) 

G. Adnotacje organu 

 

 

3 


