
 

 

 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 

CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

____________________________________________________________________________________________________________ 

GOK-JN 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, ZABUDOWANEJ 

BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM, A W CZĘŚCI NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, 

A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

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

(t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1439 z późn. zm). 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych, współużytkowników wieczystych oraz jednostek 

organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a 

także innych podmiotów władających nieruchomością. 

Organ właściwy do złożenia 

deklaracji: 

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 

□  pierwsza deklaracja  

□  nowa deklaracja spowodowana zmianą danych zawartych     

    w poprzedniej deklaracji 

□  wygaśnięcie obowiązku opłaty  

 

__ __ -__ __ - __ __ __ __  
 (dzień-miesiąc-rok) 

okres, którego deklaracja dotyczy 

 

□   korekta deklaracji(1)  

 

od __ __ - __ __ - __ __ __ __ 

do __ __ - __ __- __ __ __ __ 
(dzień-miesiąc-rok) 

okres, którego deklaracja dotyczy 

B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

(*dotyczy osoby fizycznej, **dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną) 

Przy składaniu jednej wspólnej deklaracji przez podmioty wspólnie władające nieruchomością zamiast działu B, C i 

C1 należy wypełnić odpowiednio załącznik  nr 1 lub 1A do deklaracji, zaznaczając w poz.2 właściwy kwadrat znakiem 

„x”. 

2.  □ załącznik nr 1         (wypełniają współwłaściciele/ współużytkownicy wieczyści) 

     □ załącznik nr 1A      (wypełniają wspólnicy spółki cywilnej) 

3. Rodzaj podmiotu:  (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 

 □ właściciel nieruchomości            □ współwłaściciel nieruchomości                □ użytkownik wieczysty                                                   

 □ współużytkownik wieczysty       □ inny podmiot władający nieruchomością 

 □ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu   

4. Składający deklarację: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 

 

□ osoba fizyczna       □ osoba prawna         □ jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej                                  

5. Imię i nazwisko*/ Pełna nazwa** 

 

 

6. PESEL*  

 

7. Data urodzenia*(podać w 

przypadku braku nr PESEL w 

poz.6) 

8. Imię ojca* 
 

 9. Imię matki* 

 

10. Nr KRS** 

 

 

11. REGON** 

 

12. NIP** 

 

13. Nr telefonu 
(fakultatywne)  

14. Adres e-mail (fakultatywne) 

C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

15. Kraj 

 

16. Województwo 17. Powiat 

18. Gmina 

 

19. Ulica 

 

20. Nr domu 21. Nr lokalu 

22. Miejscowość 

 

23. Kod pocztowy 

 

24. Poczta 



 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 

25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat 

 

28. Gmina 

 

29. Ulica 30. Nr domu 31. Nr lokalu 

 

32. Miejscowość 33. Kod pocztowy 34. Poczta 

 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, KTÓRA JEST WE 

WŁADANIU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ(2)  

35. Ulica 

 

36. Nr domu  

 

37. Nr lokalu 38. Nr ewidencyjny działki (podać w przypadku braku nr domu) 

39. Lokalizacja miejsca odbioru odpadów komunalnych 

 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

E1. OPŁATA Z CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D niniejszej deklaracji 

zamieszkuje 

40. 

                        osób 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D niniejszej deklaracji znajduje 

się kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

wytworzone na nieruchomości  (zaznaczyć w poz. 41 właściwy kwadrat znakiem „x”) 

41. 

   □ TAK     □ NIE 

 

E1.1 WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ  

Liczba mieszkańców na terenie 

nieruchomości wskazanej w dziale D  

(zgodnie z poz. 40) 

Stawka opłaty(3) Wysokość opłaty miesięcznej 

(iloczyn poz.42 i 43) 

42. 

                                                       

 osób 

43. 

 

zł/osoba/miesiąc 

44. 

 

                                               zł/miesiąc 

E1.2 WYLICZENIE WYSOKOŚCI PRZYSŁUGUJĄCEGO ZWOLNIENIA Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA 

BIOODPADÓW (wypełnia tylko właściciel nieruchomości, który w poz. 41 zaznaczył „TAK“) 

Liczba mieszkańców na terenie 

nieruchomości wskazanej w dziale D  

(zgodnie z poz. 40) 

Stawka zwolnienia(4) 

 

Wysokość zwolnienia z tytułu 

kompostowania bioodpadów 

(iloczyn poz. 45 i 46) 

45.  

 

osób 

46. 

 

zł/osoba/miesiąc 

47. 

 

zł/miesiąc 

E1.3 WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA 

Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW (wypełnia tylko właściciel nieruchomości, który w poz. 41 

zaznaczył „TAK“) 

Wysokość opłaty miesięcznej 

(zgodnie z poz. 44) 

Wysokość zwolnienia z tytułu 

kompostowania bioodpadów 

(zgodnie z poz. 47) 

Wysokość opłaty miesięcznej po 

uwzględnieniu zwolnienia 

(różnica kwoty z poz. 48 i 49) 

48. 

 

zł/miesiąc 

49. 

 

zł/miesiąc 

50. 

                                                  

zł/miesiąc 

E2. OPŁATA Z CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

 

 

51. Rodzaj wykonywanej działalności…………………………………………………………………………………… 

 



 

E2.1 WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ 

Frakcja odpadów komunalnych 
Pojemność  

[litry] 

Liczba  

[szt.](5) 

Częstotliwość 

odbioru w ciągu 

miesiąca(6) 

Stawka opłaty  

[zł](3) 

Wysokość opłaty 

[zł] 

a b c d e f = (c x d x e) 

Niesegregowane (zmieszane)(7) 

110     

120     

240     

1100     

5000     

7000     

10000     

Bioodpady(8) 
120     

240     

Metale i tworzywa sztuczne 

Worek 60     

Worek 120     

1500     

2500     

5000     

7000     

10000     

Papier 

Worek 60     

Worek 120     

1500     

2500     

5000     

7000     

10000     

Szkło 

Worek 60     

Worek 120     

1500     

2500     

Łącznie (suma wszystkich poz. kolumny f) 52.            

zł/miesiąc 

E3. ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Wysokość opłaty miesięcznej 

z działu E1 

(zgodnie z poz. 44 albo 50) 

Wysokość opłaty miesięcznej 

z działu E2 

(zgodnie z poz. 52) 

Łączna wysokość opłaty miesięcznej 

(suma poz. 53 i 54) 

53. 

 

zł/miesiąc 

54. 

 

zł/miesiąc 

55. 

                                                 

zł/miesiąc 

F. ZAŁĄCZNIKI(9) (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”, wymienić rodzaj załącznika) 

 

□ Załącznik nr 1 ……..szt.    Załącznik nr 1A. ……..szt.    □ inne (podać jakie)………………………...………………. 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ(10) 

 

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

 

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

.…………………………………………...   

    miejscowość i data                                                                                        czytelny podpis składającego deklarację                      

H. ADNOTACJE ORGANU  

 

 

 

 

Data…………… 

Podpis przyjmującego formularz………………………………… 

 



 

OBJAŚNIENIA 
• Do złożenia deklaracji zobowiązany jest właściciel nieruchomości w rozumieniu art.2 ust.1 pkt.4 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm).  

• Pojęcie nieruchomości zdefiniowane zostało w art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. 

zm.). 
(1) Korekta deklaracji – zgodnie z art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 

1325 z późn. zm.).  
(2) W przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość, na której w części zamieszkują   

    mieszkańcy, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, a w części nie zamieszkują mieszkańcy,  

    a powstają odpady komunalne, składa oddzielną deklarację dla każdej z nieruchomości. 
(3) Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
(4) Wysokość stawki zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów określa uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym. 
    (5) Należy podać liczbę pojemników lub worków przeznaczoną do każdorazowego odbioru, w rozbiciu na poszczególne 

       pojemności i dla każdej frakcji odpadów komunalnych oddzielnie. 
    (6) Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych określa uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia 

   szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

   nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
(7) Dla frakcji „Niesegregowane (zmieszane)” należy wpisać w kolumnie d działu E2.1 wartość 4,33 gdy odpady  
      niesegregowane (zmieszane) odbierane są 1 raz w tygodniu (z uwzględnieniem 5 wywozu w wybranych miesiącach). 

(8)  Dla frakcji „Bioodpady” należy wpisać w kolumnie d działu E2.1 wartość 2,17 gdy odpady Niesegregowane  

     (zmieszane) odbierane są 1, 2, 3 razy w miesiącu, albo 4,33 gdy odpady Niesegregowane (zmieszane) odbierane są  

     4 lub więcej razy w miesiącu. 
(9) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte, np. pełnomocnictwo 

do reprezentowania właściciela nieruchomości w przypadku wyznaczenia pełnomocnika. 
(10) Deklarację podpisuje właściciel nieruchomości lub osoba upoważniona do występowania w imieniu właściciela 

nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa. 

POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm). 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 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 informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez 

Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Józefa Piłsudskiego 60. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania 

Jakością, nr tel. 32 47 85 174. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (gospodarowanie odpadami 

komunalnymi). 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

ordynacja podatkowa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych 

osobowych, przekazywane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych firmom wyłonionym w drodze 

przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz organizację i prowadzenie Punku 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, jak również firmie LogicSynergy Sp. z.o.o., ul. Pod Sikornikiem 

27A, 30-216 Kraków. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 10 lat (kategoria archiwalna B10). 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych w każdym 

czasie. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do PUODO z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych 

osobowych zostaną one pozyskane z innych zasobów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta 

Jastrzębie-Zdrój, a następnie zostanie Pani/Pan wezwany do złożenia wymaganych prawem dokumentów 

zawierających niezbędne dane osobowe. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 

 


