Nr identyfikacyjny

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta
Nr 255/XVII/20 z dnia 7.04.2020 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2019 , poz.
2010 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U .2019, poz. 900 ze zm.).

Składający:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.

Miejsce składania:

Urząd Miasta Żory, 44-240 Żory, Rynek 9; Al. Wojska Polskiego 25

Organ właściwy do przyjęcia deklaracji:

Prezydent Miasta Żory

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(zaznaczyć właściwą kratkę)
1. pierwsza deklaracja od:
........................
[dz.mm.rrrr]

2. zmiana zadeklarowanych wcześniej
danych będących podstawą wyliczenia opłaty

4. wygaśnięcie
obowiązku od:

3. korekta deklaracji

……………………
[dz.mm.rrrr]

Data powstania zmiany: ............................
[dz.mm.rrrr]
Powód zaistnienia zmiany:

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
1. Składający deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. osoba fizyczna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna

4. spółka nie mająca
osobowości prawnej

2. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. właściciel nieruchomości

2. współwłaściciel

4. jednostka organizacyjna i osoby posiadające nieruchomość
w zarządzie lub użytkowaniu
3. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię**

3. użytkownik wieczysty
5. inny podmiot władający nieruchomością

4. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**
5. Numer telefonu kontaktowego (pole nieobowiązkowe)
6. Adres poczty elektronicznej (pole nieobowiązkowe)

B.2 ADRES SIEDZIBY/ZAMIESZKANIA
1. Kraj

2. Województwo

3. Powiat

4. Gmina

5. Ulica

6. Numer domu / Numer lokalu

7. Miejscowość

8. Kod pocztowy

9. Poczta

C. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ
ODPADY KOMUNALNE
ADRES NIERUCHOMOŚCI
Gdy składający deklarację jest właścicielem kilku nieruchomości na terenie gminy Żory zobowiązany jest wypełnić dla każdej
nieruchomości oddzielną deklarację.
Numer działki:
1. Kraj
POLSKA
4. Gmina
ŻORY

2. Województwo
ŚLĄSKIE
5. Ulica

3. Powiat
ŻORY
6. Numer domu / Numer lokalu

7. Miejscowość
ŻORY

8. Kod pocztowy
44-240

9. Poczta
ŻORY

10. Liczba

osób zamieszkujących nieruchomość: ..............................

D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
D.1. WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi :
............................................
[liczba mieszkańców]

....................................................... zł,gr
[stawka opłaty]

x

= .......................................................................... zł
[iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty]

D.2.
INFORMACJA
WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI
ZABUDOWANEJ
BUDYNKIEM
MIESZKALNYM
JEDNORODZINNYM
O
POSIADANIU
KOMPOSTOWNIKA
PRZYDOMOWEGO
I
KOMPOSTOWANIU
W
NIM
BIOODPADÓW STANOWIACYCH ODPADY KOMUNALNE
1. TAK – Posiadam kompostownik przydomowy
i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady
komunalne.

2. NIE – Nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję
bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

D.3. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY Z UWZGLĘDNIENIEM ZWOLNIENIA Z
CZĘŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, Z TYTUŁU
POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIA W NIM
BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE
Wyliczenie opłaty w zależności od oświadczenia złożonego w dziale D.2.
..........................................
[liczba mieszkańców]

x

…....... ......................................... zł,gr
[stawka zwolnienia]

= ................................................................. zł
[kwota przysługującego zwolnienia]

D.4. WYLICZENIE OPŁATY NALEŻNEJ DO UISZCZENIA
Wysokość opłaty pomniejszona o kwotę zwolnienia (D.1. – D.3.):

……………………………..
[wysokość opłaty miesięcznej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi]

-

………………………

=

………………………….

[łączna kwota przysługującego
zwolnienia]

E.ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaje załączników dołączonych do deklaracji.)

F. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory,
Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email: umzory@um.zory.pl
2. W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować przez e-mail:
iod@um.zory.pl, tel. 32 43 48 133.
3. Pana/i dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji zadań zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U.2019 poz. 2010 ze zm.).
4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w
obowiązujących przepisach prawa, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
5. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora (np.
podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe,
podmiotom świadczącym usługi w zakresie gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz innym podmiotom
uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
7. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy
organizacji międzynarodowych.
8. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

G.
OŚWIADCZENIE
I
PODPIS
SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ/OSOBY
UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym.
1. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

2. Podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE URZĘDOWE
2. Nazwisko

POUCZENIE:
Deklaracja niniejsza w myśl art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U.2019, poz. 1438 ze zm.) stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
2. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2019, poz. 2010
ze zm.), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Żory 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. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2019, poz. 2010
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 do Prezydenta Miasta Żory 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.
4. W związku z art. 6m ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2019,
poz. 2010 ze zm.), w przypadku śmierci mieszkańca, właściciel może złożyć deklarację zmniejszającą ilość osób w terminie do 6
miesięcy od dnia tego zdarzenia.
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w
zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.
OBJAŚNIENIA

1.

Do złożenia deklaracji zobowiązani są właściciele
nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz

Deklarację należy wypełnić poprzez zaznaczenie lub wpisanie
odpowiednich danych w białych polach deklaracji. Dane winny
być wprowadzone w sposób czytelny, drukowanymi literami.
DZIAŁ
A
–
OKOLICZNOŚCI
POWODUJĄCE
KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
W dziale tym należy zaznaczyć właściwą kratkę w zależności od
tego czy jest to pierwsza deklaracja (składana po raz pierwszy)
czy kolejna deklaracja składana w związku ze zmianą
zadeklarowanych wcześniej danych, będących podstawą
wyliczenia opłaty (z podaniem daty powstania zmiany oraz
wskazaniem powodu zmiany) czy korekta deklaracji
czy złożenie deklaracji wynika z wygaśnięcia obowiązku
uiszczania opłaty.
DZIAŁ B – DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
W dziale tym należy zawrzeć dane dotyczące danych
identyfikacyjnych
osoby/podmiotu składającego deklarację (dział B.1.)
oraz adres zamieszkania/siedziby (dział B.2.).
W przypadku, jeżeli deklarację składa więcej niż jedna osoba,
druga i kolejne osoby winny podać swoje dane identyfikacyjne
oraz złożyć podpis poprzez wypełnienie Załącznika nr 3 do
Uchwały rady Miasta Nr……….. z dnia …………. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
Informację o dołączeniu do deklaracji załączników należy
wpisać w dziale E.
DZIAŁ
C
INFORMACJE
DOTYCZĄCE
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE
W dziale tym należy zawrzeć informacje dotyczące
nieruchomości, dla której składana jest deklaracja.
W przypadku, gdy składający deklarację jest właścicielem kilku
nieruchomości zamieszkałych i/lub nieruchomości mieszanych
na terenie gminy Żory zobowiązany jest wypełnić dla każdej
nieruchomości oddzielną deklarację.
DZIAŁ D – OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Dział ten dotyczy wyliczenia należnej gminie opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych oraz części zamieszkałej nieruchomości
mieszanej.
Kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie
podlega zaokrągleniu.
D.1.
–
WYLICZENIE
OPŁATY
MIESIĘCZNEJ
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Do wyliczenia opłaty przyjmuje się liczbę mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę opłaty
określoną uchwałą Rady Miasta Żory.
D.2.
–
INFORMACJA
WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI
ZABUDOWANEJ
BUDYNKIEM
MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM O POSIADANIU
KOMPOSTOWNIKA
PRZYDOMOWEGO
I
KOMPOSTOWANIU
W
NIM
BIOODPADÓW
STANOWIACYCH ODPADY KOMUNALNE
1. 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 zmiany deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w
Gminie Żory, w której będzie zadeklarowany kompostownik
przydomowy.
2. Utrata zwolnienia następuje w przypadku, kiedy właściciel
nieruchomości:
2.1. nie posiada kompostownika przydomowego,
2.2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady
komunalne
w kompostowniku
przydomowym,
2.3. uniemożliwia
organowi
podatkowemu
lub
upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin
nieruchomości w celu weryfikacji zgodności
informacji ze stanem faktycznym.
Właściciel nieruchomości korzystający niezgodnie z przepisami
ze zwolnienia z części opłaty, zostanie poinformowany w drodze
decyzji wydanej przez organ podatkowy o utracie prawa do
zwolnienia, o którym mowa powyżej.
D.4.
–
WYLICZENIE
MIESIĘCZNEJ
OPŁATY
Z UWZGLĘDNIENIEM ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI
OPŁATY
ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
KOMUNALNYMI,
Z
TYTUŁU
POSIADANIA
KOMPOSTOWNIKA
PRZYDOMOWEGO
I
KOMPOSTOWANIA
W
NIM
BIOODPADÓW
STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE
Właściciel nieruchomości zamieszkałej w przypadku posiadania
kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów wypełnia
pozycję D.3. i D.4. Opłata dla nieruchomości zamieszkałej
stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących na danej
nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w obowiązującej
uchwale Rady Miasta Żory, z uwzględnieniem kwoty
przysługującego zwolnienia określonego w obowiązującej
uchwale Rady Miasta Żory w przypadku spełnienia warunków
korzystania
ze zwolnienia.
Kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie
podlega zaokrągleniu.
E. ZAŁĄCZNIKI
Należy wymienić
deklaracji.

rodzaje

załączników

dołączonych

do

DZIAŁ
G
OŚWIADCZENIE
I
PODPIS
SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ/OSOBY
UPOWAŻNIONEJ
DO
REPREZENTOWANIA
SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
Podpis złożony w części G stanowi poświadczenie zgodności
danych zawartych w deklaracji ze stanem rzeczywistym.
* Działy D.2., D.3. i D.4. mają zastosowanie od dnia wejścia w
życie przepisów prawa miejscowego regulujących wysokość
zwolnienia z części opłaty.

