
Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XV/177/2019
Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 28 listopada 2019 r.

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy czytelnie wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym

Podstawa prawna

Składający*

Termin składania

Burmistrz Kietrza Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48 - 130 Kietrz

Miejsce składania

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

□ pierwsza deklaracja

□ zmiana danych zawartych w deklaracji

□ korekta deklaracji

B. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

□ właściciel nieruchomości □ współwłaściciel, współposiadacz

□ dzierżawca, najemca □ użytkownik wieczysty

□ zarządca nieruchomości wspólnej □ inny podmiot władający nieruchomością

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj Województwo Powiat

3. 4. 5.
Gmina Ulica Nr domu / Nr lokalu

6. 7. 8.
Miejscowość Kod pocztowy Poczta

9. 10. 11.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, 
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010)

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z 
terenu gminy Kietrz
14 dni od dnia zamieszkania lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w 
przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana

Nazwa i adres siedziby organu 
właściwego do złożenia deklaracji

Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48 - 130 Kietrz, w Punkcie Obsługi Klienta lub pocztą na 
wskazany wyżej adres

……………………………………..……………..                            
( data powstania obowiązku złożenia deklaracji)

………………………..……………..………….…                            
(data zaistnienia zmiany)

……………………………………..………………                           
(data zaistnienia zmiany)

C.1. IMIĘ I NAZWISKO (dot. osób fizycznych) / PEŁNA NAZWA (dot. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej) 

PESEL (dot. osób fizycznych) / NIP ( dot. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

2.             



Gmina Ulica Nr domu / Nr lokalu
12. 13. 14.
Miejscowość Kod pocztowy Poczta
15. 16. 17.

□ TAK □ NIE

E. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY

Liczba osób

W przedziale od 1 do 5 osób …………………………. 1,0 x ..….. = …...

…………………………. 0,5 x …..…= ……

Suma wskaźników*****

E.2. MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY

Jeśli zaznaczono TAK   w dziale D Jeśli zaznaczono NIE  w dziale  D

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
24. Imię 25. Nazwisko

26. Data wypełnienia deklaracji 27. Podpis składającego deklarację

G. ADNOTACJE URZĘDOWE

C.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)**

D. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE DANEJ 
NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI C.3. NINIEJSZEJ 
DEKLARACJI BIOODPADY I ODPADY ZIELONE BĘDĄ 
GROMADZONE W PRZYDOMOWYM 
KOMPOSTOWNIKU***

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.3. 
niniejszej deklaracji zamieszkuje ****

18. ………………………………..

E.1. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH 
DANĄ NIERUCHOMOŚĆ

Wskaźnik cenowy (wskaźnik dla danej 
grupy razy liczba osób)

W przedziale od 6 i więcej (szósta osoba i każda 
następna)

19. …………………………….

20. ………………… zł 21. ………………… zł

E.3.  WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY 
(proszę  wypełnić tylko jedno pole)

22. ………………… zł 23. ………………… zł1. w przypadku odpadów zbieranych selektywnie + 
odpady zmieszane jest to iloczyn pozycji 19 x 20

2. w przypadku wyłącznie odpadów zmieszanych jest 
to iloczyn pozycji 19 x 21



POUCZENIE

OBJAŚNIENIA
Sposób wypełnienia deklaracji:
Część A

Część B

Część C

Część C.1.

Część C.2.

W pozycjach od 3. do 11. wpisujemy adres zamieszkania lub siedziby składającego deklarację.

Część C.3.

Część D

Część E

Część E.1.

Składający deklarację na podstawie wskaźnika podanego w tabeli wylicza sumę wskaźnika wpisując ją w pozycji 19.

Część E.2.

Część E.3.

Część F

W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 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 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.).
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
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. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych 
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Sposób gromadzenia odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. 
W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji 
naliczy opłatę za odbiór odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.

Należy zaznaczyć, czy dana deklaracja składana jest po raz pierwszy, czy zaistniała zmiana danych zawartych w deklaracji czy składana 
jest korekta deklaracji, wpisując „x”  we właściwym kwadracie.

Należy zaznaczyć „x” we właściwym kwadracie w zależności, czy dany podmiot jest właścicielem nieruchomości, dzierżawcą lub 
najemcą, zarządcą, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub innym podmiotem władającym nieruchomością.

Określamy dane składającego w zależności czy jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej zaznaczając „x” we właściwym kwadracie. 

W  pozycji 1. wpisujemy imię i nazwisko lub pełną nazwę. Natomiast wypełniając pozycję 2. należy pamiętać o prawidłowym 
wskazaniu identyfikatora PESEL (dot. osób fizycznych) lub NIP (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej). 

W pozycjach od 12. do 17. wpisujemy adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne (jeśli jest inny niż adres 
zamieszkania).

Składający deklarację oświadcza, czy bioodpady i odpady zielone będą gromadzone w przydomowym kompostowniku wpisując „x” w 
odpowiednim kwadracie. Możliwość zadeklarowania kompostowania dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Składający deklarację oświadcza ile osób zamieszkuje na terenie nieruchomości, dla której składana jest deklaracja i wpisuje to w 
pozycji 18. Składający deklarację na podstawie wskaźnika podanego w tabeli wylicza sumę wskaźnika wpisując w pozycji 19.

Składający deklarację w pozycji 20. lub 21. wpisuje miesięczną stawkę opłaty w zależności, czy bioodpady będą gromadzone w 
przydomowym kompostowniku. 

Wyliczamy miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełniając (pozycja 19 x 20) lub (pozycja 19 x 21) 
co daje nam wysokość miesięcznej opłaty.



2.Opłatę wynikającą z deklaracji należy uiszczać w kasie urzędu, na rachunek bankowy lub za pośrednictwem inkasenta

3. Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć:

**  w przypadku większej liczby nieruchomości właściciel składa na każdą  nieruchomość osobną deklarację,

***** obliczenie wskaźnika cenowego dotyczy wszystkich osób zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych jak i wielolokalowych

Składający deklarację lub osoba reprezentująca składającego deklarację (pełnomocnik) w pozycji 24. i 25. wpisuje odpowiednio Imię i 
Nazwisko, w pozycji 26. - datę wypełnienia deklaracji dzień, miesiąc, rok, a w pozycji 27. - składa podpis.

1. Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza miejscem zamieszkania powyżej 1 
miesiąca.

 –  pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika – zgodnie z art. 98-109 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z poźn.zm.) oraz zgodnie z art. 138a-138c ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej ( Dz. U. z 2019, poz. 900 z późn. zm),
* składający– rozumie się przez to właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,

***  kompostowanie odpadów– gromadzenie na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
bioodpadów i odpadów zielonych stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.

**** należy podać liczbę wszystkich mieszkańców, a jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których 
ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością 
wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 737), lub właścicieli 
lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany- zgodnie z art. 2 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz.2010).

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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 w sprawie danych) dalej RODO, informuję, ze: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Kietrza z siedzibą w Kietrzu, przy ul. 3 
Maja 1.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań własnych i zleconych na podstawie 
ustaw, jak również w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim 
w Kietrzu.  

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana 
danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.  

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z obowiązującym Jednolitym 

Rzeczowym Wykazem Akt ;  
6. Posiada Pani/Pan prawo do:  

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  
 przenoszenia danych,  
 wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),  
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana 
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez 
rozpatrzenia. 

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będą podlegały 
profilowaniu.  


	Arkusz1

