POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, NIEBIESKIM LUB CZARNYM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Składający

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości1) zamieszkanych, położonych na terenie Gminy
Radzionków

Miejsce składania
deklaracji

− Urząd Miasta Radzionków - Wydział Organizacyjny, Biuro Obsługi Klienta, ul. Męczenników Oświęcimia 42,
41-922 Radzionków,
− Urząd Miasta Radzionków - Wydział Ekologii, ul. Kużaja 17, 41-922 Radzionków

Termin składania

− w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
− do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

A.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
data powstania obowiązku:
❑ 1. PIERWSZA DEKLARACJA2)
dzień

miesiąc

rok

❑ 2. NOWA DEKLARACJA
składana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

data wystąpienia zmiany:

❑ 3. KOREKTA DEKLARACJI
składana w przypadku wystąpienia konieczności skorygowania uprzednio
złożonej deklaracji

data obowiązywania od:

3)

B.

miesiąc

dzień

rok

miesiąc

rok

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

❑ 4. WŁAŚCICIEL
❑ 5. WSPÓŁWŁAŚCICIEL
C.

dzień

❑ 6. UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
❑ 7. ZARZĄDCA / UŻYTKOWNIK

❑ 8. INNY PODMIOT WŁADAJĄCY
NIERUCHOMOŚCIĄ

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
❑ 9. OSOBA
❑ 10. OSOBA
❑ 11. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA
FIZYCZNA
PRAWNA
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
12. IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA PEŁNA
14. PESEL
❑ 13. zgodnie z załącznikiem nr 1

15. IDENTYFIKATOR REGON

16. NUMER TELEFONU

17. ADRES E-MAIL

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
18. KRAJ

19. WOJEWÓDZTWO

20. POWIAT

21. GMINA

22. ULICA

23. NR DOMU

25. MIEJSCOWOŚĆ

26. KOD POCZTOWY

27. POCZTA

24. NR LOKALU

ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)
28. KRAJ

29. WOJEWÓDZTWO

30. POWIAT

31. GMINA

32. ULICA

33. NR DOMU

35. MIEJSCOWOŚĆ

36. KOD POCZTOWY

37. POCZTA

D.

34. NR LOKALU

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

POLSKA, WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE, POWIAT TARNOGÓRSKI, GMINA RADZIONKÓW, KOD POCZTOWY 41–
922
38. ULICA

40. NR DOMU

41. NR LOKALU

39. w przypadku więcej niż jednej nieruchomości wypełniamy załącznik nr 2

E.

WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D deklaracji
zamieszkuje następująca liczba mieszkańców

42.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za osobę określona
odrębną uchwałą Rady Miasta Radzionków [zł]

43.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
[zł] (należy pomnożyć liczbę osób określoną w pozycji nr 42 przez stawkę
określoną w pozycji nr 43)

44.

F.

USTALENIE UPRAWNIENIA DO ZWOLNIENIA W CZEŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Oświadczam, że jestem właścicielem, nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i
posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 4)
❑ 45. TAK (należy wypełnić część F.1. oraz F.3. deklaracji)

❑ 46. NIE

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej powyżej zamieszkuje rodzina wielodzietna o której mowa w
ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny tj. rodzic (rodzice), małżonek rodzica wraz z co najmniej
trojgiem dzieci, które mają lub mieli na utrzymaniu bez względu na ich wiek.5)
❑ 47. TAK (należy wypełnić część F.2. oraz F.3 deklaracji)

❑ 48. NIE

F.1 WYLICZENIE ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI Z TYTUŁU POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I
KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE
Liczba mieszkańców zamieszkująca nieruchomość
(należy podać liczbę z pozycji nr 42.)

49.

Stawka zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
określona odrębną uchwałą Rady Miasta Radzionków [zł] 4)

50.

Wysokość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi [zł] (należy pomnożyć liczbę osób określoną w pozycji nr 49.
przez stawkę zwolnienia określoną w pozycji nr 50.)

51.

F.2 WYLICZENIE ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI, PRZYSŁUGUJĄCEGO RODZINIE WIELODZIETNEJ, O KTÓREJ MOWA W
USTAWIE Z DNIA 5 GRUDNIA 2014 ROKU O KARCIE DUŻEJ RODZINY
Liczba mieszkańców, zamieszkująca nieruchomość, wchodząca w skład rodziny
wielodzietnej

52.

Stawka zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
określona odrębną uchwałą Rady Miasta Radzionków [zł] 5)

53.

Wysokość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi [zł] (należy pomnożyć liczbę osób określoną w pozycji nr 52
przez stawkę zwolnienia określoną w pozycji nr 53.)

54.

F.3 WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z
UWZGLĘDNIENIEM PRZYSŁUGUJĄCYCH ZWOLNIEŃ
Należy stawkę opłaty z pozycji nr 44 pomniejszyć o kwotę zwolnień
określonych w pozycjach 51 oraz 54

55.

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
56. MIEJSCOWOŚĆ

58. PODPIS 8)

57. DATA

dzień

H. ADNOTACJE ORGANU

miesiąc

rok

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
OBJAŚNIENIA:
1) Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.
Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku z wcześniej wymienionych podmiotów, obowiązany
do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty te, mogą
w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających
z ustawy.
2) Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Wyjątek stanowi przypadek, gdy w danym miesiącu na danej
nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca - wtedy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu
zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. Nie można złożyć deklaracji zmniejszającej
wysokość zobowiązania za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny (tj. w terminie późniejszym niż do 10
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana), z wyjątkiem sytuacji dotyczącej śmierci mieszkańca –
wówczas złożenie nowej deklaracji musi nastąpić w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
4) Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym, jest złożenie przez właściciela pierwszej lub nowej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, na której zamieszkują mieszkańcy, zawierającej informację dotyczącą posiadania
kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
W razie stwierdzenia, że w/w właściciel:
-nie posiada kompostownika przydomowego lub,
-nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
-uniemożliwia organowi podatkowemu lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości w celu
weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym, Wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza w drodze decyzji
utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa powyżej.
5) Członkami rodziny wielodzietnej są:
- rodzic (rodzice) przez, którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadząca rodzinny
dom dziecka
- małżonek rodzica;
-dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę
przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art.37 ust.2 ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r . poz. 821).
6) Załącznik nr 1 wypełniają właściciele wspólnie składający deklarację.
7) Załącznik nr 2 wypełnia właściciel nieruchomości posiadający w zarządzie więcej niż 1 budynek.
8) Deklaracja powinna być podpisana przez tylu właścicieli nieruchomości ilu składa deklarację.
9) Zgodnie z art. 80a. Ordynacji podatkowej deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Pełnomocnictwo do
podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu
właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji i wzór
zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa, określa stosowne rozporządzenie.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 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 (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Radzionków z siedzibą w Urzędzie Miasta Radzionków
przy ulicy Męczenników Oświęcimia 42 .

2.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Radzionków jest Pani Agnieszka Szołtysek, z którą może się
Pani/Pan

skontaktować

w

sprawach

związanych

z

ochroną

danych

osobowych,

w

następujący

sposób:

pod adresem poczty elektronicznej: iod@radzionkow.pl , pisemnie na adres siedziby Administratora.
3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 13 września 1996
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa i wyłącznie
w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z wykonywaniem uprawnień i obowiązków
organu podatkowego w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

5.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do załatwienia sprawy oraz archiwizacji sprawy zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

7.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania w zakresie danych opcjonalnych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

8.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

9.

Podanie

przez

Panią/Pana

danych

osobowych

jest

wymogiem

do

załatwienia

przedmiotowej

sprawy.

Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa załatwienia
powyższej sprawy.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
(wypełniają właściciele nieruchomości wspólnie składający deklarację) 6)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
❑ 1. WŁAŚCICIEL
❑ 2. WSPÓŁWŁAŚCICIEL

❑ 3. UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
❑ 4. ZARZĄDCA / UŻYTKOWNIK

❑ 5. INNY PODMIOT WŁADAJĄCY
NIERUCHOMOŚCIĄ

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
RODZAJ SKŁADAJĄCEGO (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
❑ 6. OSOBA
❑ 7. OSOBA
❑ 8. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA
FIZYCZNA
PRAWNA
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
9. IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA PEŁNA
10. PESEL

11. IDENTYFIKATOR REGON

12. NUMER TELEFONU

13. ADRES E-MAIL

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
14. KRAJ

15. WOJEWÓDZTWO

16. POWIAT

17. GMINA

18. ULICA

19. NR DOMU

21. MIEJSCOWOŚĆ

22. KOD POCZTOWY

23. POCZTA

20. NR LOKALU

ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)
24. KRAJ

25. WOJEWÓDZTWO

26. POWIAT

27. GMINA

28. ULICA

29 NR DOMU

31. MIEJSCOWOŚĆ

32. KOD POCZTOWY

33. POCZTA

30. NR LOKALU

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
❑ 1. WŁAŚCICIEL
❑ 2. WSPÓŁWŁAŚCICIEL

❑ 3. UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
❑ 4. ZARZĄDCA / UŻYTKOWNIK

❑ 5. INNY PODMIOT WŁADAJĄCY
NIERUCHOMOŚCIĄ

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
RODZAJ SKŁADAJĄCEGO (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
❑ 6. OSOBA
❑ 7. OSOBA
❑ 8. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA
FIZYCZNA
PRAWNA
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
9. IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA PEŁNA
10. PESEL

11. IDENTYFIKATOR REGON

12. NUMER TELEFONU

13. ADRES E-MAIL

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
14. KRAJ

15. WOJEWÓDZTWO

16. POWIAT

17. GMINA

18. ULICA

19. NR DOMU

21. MIEJSCOWOŚĆ

22. KOD POCZTOWY

23. POCZTA

20. NR LOKALU

ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)
24. KRAJ

25. WOJEWÓDZTWO

26. POWIAT

27. GMINA

28. ULICA

29 NR DOMU

31. MIEJSCOWOŚĆ

32. KOD POCZTOWY

33. POCZTA

30. NR LOKALU

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNANYMI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
(wypełnia właściciel nieruchomości posiadający w zarządzie więcej niż 1 budynek) 7)

D. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
POLSKA, WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE, POWIAT TARNOGÓRSKI, GMINA RADZIONKÓW, KOD POCZTOWY 41–922
LP.

ULICA

NR DOMU

LICZBA OSÓB

