
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 lutego 2016 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta 

Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn.zm.) oraz art. 6n ust.1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 z późń. zm.) Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale nr III.24.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2016 
roku poz.1367) wprowadza się następujące zmiany: 

1. Załącznik nr 1 do ww. uchwały, o którym mowa w § 1 ust.1 uchwały, otrzymuje brzmienie 
załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik nr 2 do ww. uchwały, o którym mowa w § 1 ust.2 uchwały, otrzymuje brzmienie 
załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Załącznik nr 3 i 4 do ww. uchwały, o którym mowa w § 3 ust.1 uchwały, otrzymuje brzmienie 
załącznika nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 

4. § 2 ust.1 ww. uchwały otrzymuje brzmienie: 

1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć do 
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przy al. Piłsudskiego 60, w terminach: 

a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych, 

b) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr …………… 
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

z dnia ………………..  

 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, 

DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

______________________________________________________________________________________ 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

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

                                            (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 2010 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. 

Termin składania:               W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości lub powstania odpadów 

                                            na nieruchomości niezamieszkałych.  

W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości. 

Miejsce składania:              Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.  

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

do złożenia deklaracji:         

 A.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

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

□   pierwsza deklaracja   

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

      data powstania obowiązku 

□   nowa deklaracja spowodowana zmianą danych zawartych    

     w poprzedniej deklaracji 

 

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

       data zaistnienia zmian 

 

□   korekta deklaracji1)  

 

      okres, którego korekta dotyczy: 

      od __ __ - __ __ - __ __ __ __ 

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

□   wygaśnięcie obowiązku opłaty  

 

 

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

       data wygaśnięcia obowiązku 

B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
*Przy składaniu jednej wspólnej deklaracji przez podmioty wspólnie władające nieruchomością zamiast działu B, C i C1 

należy wypełnić odpowiednio załącznik do deklaracji nr 1 lub 1A zaznaczając w poz.2a właściwy kwadrat znakiem „x” 

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

         □ załącznik nr 1A  (wypełniają wspólnicy spółki cywilnej) 

2b.Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 

□ właściciel nieruchomości        □ współwłaściciel nieruchomości     □ współużytkownik wieczysty           

 

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

 

□ inny podmiot władający nieruchomością  

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

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

4. Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa (dot. składającego deklarację niebędącego osobą 

fizyczną) 
 

5. PESEL (dotyczy osób fizycznych) 

           

Data urodzenia (podać w przypadku braku numeru 

PESEL) 

6.Imię ojca (dotyczy osób 

fizycznych) 

 

 

7. Imię matki (dotyczy osób fizycznych) 
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  -   -     

          (dzień-miesiąc-rok) 

 

8. Nr KRS (nie dot. osób fizycznych) 

 

9. REGON (nie dot. osób 

fizycznych) 

 

10. Klasa PKD (nie dot. osób fizycznych) 

11. NIP (nie dotyczy osób fizycznych) 

          
 

12. Nr telefonu 
(fakultatywne)  

 

13.Adres e-mail (fakultatywne)
 

 

C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

14. Kraj 

 

 

15. Województwo 16. Powiat 

 

 

17. Gmina 

 

 

18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 

21. Miejscowość 

 

22. Kod pocztowy 

  -     
 

23.Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI 
Podać w przypadku, gdy jest inny, niż adres zamieszkania / adres siedziby składającego deklarację. 

24.Kraj 

 

 

25.Województwo 26.Powiat 

 

 

27.Gmina 

 

 

28.Ulica 29.Nr domu 30. Nr lokalu 

 

 
31.Miejscowość 

 

32.Kod pocztowy 

  -     
 

33.Poczta 

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

WŁADANIU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
*W przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość, zamiast działu D należy wypełnić 

odpowiednio załącznik nr 2 lub/i załącznik nr 3 lub/i załącznik nr 4 (2) zaznaczając właściwy kwadrat znakiem „x” 

w punkcie 34.  

34*. □ załącznik nr 2        (dotyczy nieruchomości zamieszkałej)        

        □ załącznik nr 3        (dotyczy nieruchomości niezamieszkałej)                        

        □ załącznik nr 4        (dotyczy nieruchomości w części zamieszkałej oraz w części niezamieszkałej) 

35.Ulica 

 

36.Nr domu  

 

 

37.Nr lokalu 38.Nr ewidencyjny działki:  

 

39. Lokalizacja miejsca odbioru odpadów komunalnych (podać w przypadku gdy jest inna, niż adres nieruchomości, 

na której powstają odpady komunalne) 
 

E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI. 

 

40. Rodzaj nieruchomości: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 

 

□ zamieszkała jednorodzinna 
(budynek mieszkalny do dwóch lokali  

mieszkalnych) 
 

□ zamieszkała wielorodzinna 
(budynek mieszkalny powyżej dwóch 

lokali  mieszkalnych) 
 

 

 

 

□ niezamieszkała 

 

 

 

□  w części zamieszkała 

jednorodzinna oraz 

w części niezamieszkała 
 

□  w części zamieszkała 

wielorodzinna oraz 

w części niezamieszkała 
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F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ LUB/I W CZĘŚCI 

ZAMIESZKAŁEJ  

41.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

 
 

 

…………   os. 

 
           (podać liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości) (3) 

 42. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

 

  

x 

 
 

[zł] 
 

= 

 
 

[zł/miesiąc] 

Liczba mieszkańców podana 
 w pkt. 41 

Stawka opłaty (4) Iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty 

 

 

……………………………………………………………………… 

   

    słownie złotych/miesiąc:  

 

G. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ LUB/I W CZĘŚCI 

NIEZAMIESZKAŁEJ 

43. Prowadzę działalność gospodarczą:  

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

(rodzaj wykonywanej działalności) 

 

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

(nazwa prowadzonej działalności) 

44. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D niniejszej deklaracji odpady komunalne 

zmieszane zbierane są w pojemnikach:  (5) 

 

Pojemność pojemnika 

Liczba 

pojemników 

[szt.] 

110/120 l  

240 l  

1100 l  

5 m3  

7 m3  

10 m3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:  

Pojemność pojemnika 

na odpady zmieszane 

na nieruchomości 

 

Ilość 

pojemników 
 (6) 

  

Stawka opłaty 

za pojemnik 

[zł] (4) 

Częstotliwość 

odbioru 

pojemnika w 

ciągu 

miesiąca(7) 

Wysokość 

opłaty[zł]  

 (b x c x d) 

Numer ewidencyjny działki 
(podać numery działek dla każdego 

wiersza oddzielnie) 
zgodnie z pkt. 44 

a b c d e F 
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…………  

[zł/miesiąc] 

                                                            Łącznie:                               

                                          (suma pozycji kolumny e) 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

 

    słownie złotych/miesiąc: 

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

     komunalne segregowane zbierane są w: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 

 

    □ workach                                           □ pojemnikach o pojemności ……………………………….  

H. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ ORAZ W 

CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ 

47. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi: 

 

Wysokość opłaty z działu F (poz.42)  

+ 

Wysokość opłaty z działu G (poz. 45)  

= 

Opłata miesięczna 

                       
[zł/miesiąc] 

 
 

[zł/miesiąc] 

 
 

[zł/miesiąc] 

 

 

………………………………………………………………………… 

 

 słownie złotych/miesiąc:  

I. ZAŁĄCZNIKI (8) (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”, wymienić rodzaj załącznika) 

Załącznik 

□ Załącznik nr 1 ……..szt.      □ Załącznik nr 2 ..….szt.     □ Załącznik nr 3 ……szt.     □ Załącznik nr 4 ………szt.  

□ inne (podać jakie)……………………………………………………………………………………………..……….. 

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ    

SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ (9) 

 

 

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

 

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

 

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

 
             (miejscowość i data)                                                          (czytelny podpis składającego deklarację) 

 

K. ADNOTACJE ORGANU  

 

 

Data…………… 

Podpis przyjmującego formularz………………………………… 
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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 2019 r. 

1438 z późn. zm). 

 

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 2019 r. poz. 2010 z późn. zm).  

Pojęcie nieruchomości zdefiniowane zostało w art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 

1145 z późn. zm.). 

 
(1)  korekta deklaracji – zgodnie z art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa t.j.Dz.U. z 2019 

r. poz.900 z późn. zm.). 

 (2) a)  W przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość zamieszkałą, zamiast 

działu D wypełnia załącznik nr 2 do deklaracji. 

b)  W przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość niezamieszkałą, 

zamiast działu D wypełnia załącznik nr 3 do deklaracji. 

c) W przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość w części zamieszkałą 

oraz w części niezamieszkałą, zamiast działu D wypełnia załącznik nr 4 do deklaracji. 

d) W przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość (zamieszkałą, 

niezamieszkałą lub w części zamieszkałą oraz w części niezamieszkałą) wypełnia odpowiednio załącznik 

nr 2 lub/i załącznik nr 3 lub/i załącznik nr 4.  

(3)      Jeśli właściciel posiada więcej niż jedną nieruchomość zamieszkałą lub/i w części zamieszkałą w pkt.41 

należy podać łączną liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomościach wskazanych w załączniku 

nr 2 lub/i załączniku nr 4 do deklaracji. 

(4)     Wysokości miesięcznych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Rady 

Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

(5)    Jeśli właściciel posiada więcej niż jedną nieruchomość niezamieszkałą lub/i w części niezamieszkałą w pkt. 

44 należy podać łączną ilość pojemników, do których zbierane są odpady komunalne zmieszane, wskazane 

w załączniku nr 3 lub/i załączniku nr 4 do deklaracji. 

(6)         Wpisując w pkt. 45 liczbę pojemników należy podać ją w rozbiciu na poszczególne pojemności 

pojemników, stosownie do informacji podanych w punkcie 44. 

(7)   Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych określa uchwała Rady Miasta 

Jastrzębie-Zdrój w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

(8)   Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte, np. 

pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela nieruchomości w przypadku wyznaczenia pełnomocnika, 

kopia pisemnej zgody właściciela nieruchomości na usytuowanie na jego terenie pojemnika/pojemników 

na odpady komunalne, w przypadku gdy lokalizacja miejsca odbioru odpadów komunalnych jest inna niż 

adres nieruchomości, na której powstają odpady. 

(9)   Deklarację podpisuje właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach lub osoba upoważniona do występowania w imieniu właściciela nieruchomości na podstawie 

pełnomocnictwa. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

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. 
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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.
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Załącznik nr 1 

PRZEZNACZONY DLA PODMIOTÓW WSPÓLNIE WŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ –  

Współwłaściciele nieruchomości i współużytkownicy 

 

 

………………………………… 

Czytelny podpis składającego deklarację 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l.p. 
B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

1 

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

 
 □ współwłaściciel nieruchomości             □ współużytkownik wieczysty           

2.  Składający deklaracje: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 

 
□ osoba fizyczna       □ osoba prawna         □ jednostka organizacyjna 

  

3. Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa (dot. składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną) 

 
 

 

4. PESEL (dotyczy osób fizycznych) 

           

 
Data urodzenia (podać w przypadku braku numeru 

PESEL) 

  -   -     

          (dzień-miesiąc-rok) 

5.Imię ojca (dotyczy osób 

fizycznych) 

 

 
 

6. Imię matki (dotyczy osób 

fizycznych) 

 

 

7. Nr KRS (nie dot. osób fizycznych) 
 

 8. REGON (nie dot. osób 
fizycznych) 

 

9. Klasa PKD (nie dot. osób 
fizycznych) 

10. NIP (nie dotyczy osób fizycznych) 

          
 

11. Nr telefonu (fakultatywne) 

 

 

12. Adres e-mail (fakultatywne) 

 

 
 

C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

13. Kraj 
 

 

14. Województwo 15. Powiat 
 

 

16. Gmina 
 

 

17. Ulica 18. Nr 
domu 

19. Nr lokalu 

20. Miejscowość 

 
 

21. Kod pocztowy 

  -    
 

22. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI 

Podać w przypadku, gdy jest inny, niż adres zamieszkania / adres siedziby składającego deklarację  

23. Kraj 

 

 

24. Województwo 25. Powiat 

 

 

26. Gmina 
 

 

27. Ulica 28. Nr 
domu 

29. Nr lokalu 

30. Miejscowość 
 

 

31. Kod pocztowy 

  -    
 

32. Poczta 
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………………………………… 

 Czytelny podpis składającego deklarację 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l.p. 
B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

1 

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

 □ współwłaściciel nieruchomości             □ współużytkownik wieczysty           

2.  Składający deklaracje: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 

 
□ osoba fizyczna       □ osoba prawna         □ jednostka organizacyjna 

  

3. Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa (dot. składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną) 
 

 

 

4. PESEL (dotyczy osób fizycznych) 

           

 

Data urodzenia (podać w przypadku braku numeru 

PESEL) 

  -   -     

          (dzień-miesiąc-rok) 

5.Imię ojca (dotyczy osób 

fizycznych) 

 
 

 

6. Imię matki (dotyczy osób 

fizycznych) 

 
 

7. Nr KRS (nie dot. osób fizycznych) 

 

 8. REGON (nie dot. osób 

fizycznych) 

 

9. Klasa PKD (nie dot. osób 

fizycznych) 

10. NIP (nie dotyczy osób fizycznych) 

          
 

11. Nr telefonu (fakultatywne) 

 

 

12. Adres e-mail (fakultatywne) 

 

 
 

C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

13. Kraj 

 

 

14. Województwo 15. Powiat 

 

 

16. Gmina 
 

 

17. Ulica 18. Nr 
domu 

19. Nr lokalu 

20. Miejscowość 
 

 

21. Kod pocztowy 

  -    
 

22. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI 

Podać w przypadku, gdy jest inny, niż adres zamieszkania / adres siedziby składającego deklarację  

23. Kraj 

 

 

24. Województwo 25. Powiat 

 

 

26. Gmina 

 

 

27. Ulica 28. Nr 

domu 

29. Nr lokalu 

30. Miejscowość 

 

 

31. Kod pocztowy 

  -    
 

32. Poczta 
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 Załącznik nr 1A 

PRZEZNACZONY DLA PODMIOTÓW WSPÓLNIE WŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ –  

Spółka cywilna 

 

l.p. 
B.  DANE SPÓŁKI  

 

1. Pełna nazwa spółki cywilnej 
 

 

2. REGON 
 

 3. NIP 
 

          
 

4. Klasa PKD  

5. KRS 6. Nr telefonu (fakultatywne)  

 

7. Adres e-mail (fakultatywne) 

 

 

C. ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI  

8. Kraj 

 

 

9. Województwo 10. Powiat 

 

 

11. Gmina 
 

 

12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu 

15. Miejscowość 
 

 

16. Kod pocztowy 

  -    
 

17. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI Podać w przypadku, gdy jest inny, niż adres siedziby 

18. Kraj 
 

 

19. Województwo 20. Powiat 
 

 

21. Gmina 

 

 

22. Ulica 23. Nr domu 24. Nr lokalu 

25. Miejscowość 

 
 

26. Kod pocztowy 

  -    
 

27. Poczta 

l.p B.  DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI  

 1. Imię i nazwisko  

 

 

2. PESEL  

           

 

Data urodzenia (podać w przypadku 

braku numeru PESEL) 

  -   -     

          (dzień-miesiąc-rok) 

3.Imię ojca  
 

 

4. Imię matki  
 

 

5. REGON 
 

 

6. NIP  

          
 

7. Nr telefonu (fakultatywne) 
 

8. Adres e-mail (fakultatywne) 
 

 

C. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

9. Kraj 
 

 

10. Województwo 11. Powiat 
 

 

12. Gmina 
 

 

13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu 

16. Miejscowość 

 
 

17. Kod pocztowy 

  -    
 

18. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI Podać w przypadku, gdy jest inny, niż adres zamieszkania/adres siedziby składającego 
deklarację. 

19. Kraj 

 

 

20. Województwo 21. Powiat 

 

 

22. Gmina 

 

 

23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu 
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26. Miejscowość 

 

 

27. Kod pocztowy 

  -    
 

28. Poczta 

 
l.p B.  DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI  

 1. Imię i nazwisko  
 

 

2. PESEL  

           

 
Data urodzenia (podać w przypadku 

braku numeru PESEL) 

  -   -     

          (dzień-miesiąc-rok) 

3.Imię ojca  
 

 

4. Imię matki  
 

 

5. REGON 
 

 

6. NIP  

          
 

7. Nr telefonu (fakultatywne) 
 

 

8. Adres e-mail (fakultatywne) 
 

 

C. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

9. Kraj 
 

 

10. Województwo 11. Powiat 
 

 

12. Gmina 

 
 

13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu 

16. Miejscowość 

 
 

17. Kod pocztowy 

  -    
 

18. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI Podać w przypadku, gdy jest inny, niż adres zamieszkania/adres siedziby składającego 

deklarację. 

19. Kraj 

 

 

20. Województwo 21. Powiat 

 

 

22. Gmina 
 

 

23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu 

26. Miejscowość 
 

 

27. Kod pocztowy 

  -    
 

28. Poczta 

 

*Składający deklarację obowiązany jest wykorzystać sekwencje formularza tyle razy ile jest to 

konieczne. 

 

 

Czytelny podpis składającego deklarację                           Czytelny podpis składającego deklarację 

 

 

…………………………………………                       …………………………………………
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Załącznik nr 2 
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 

 

 

 

 

*Właściciel, w przypadku posiadania większej liczby nieruchomości, obowiązany jest wykorzystać 

sekwencje formularza tyle razy ile jest to konieczne.   

 

 

 ………………………………………………. 

 

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

                        Czytelny podpis składającego deklarację                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l.p. 

DZIAŁ D  

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA 

TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, NA 

KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁEJ 

 

 
 

 

 
1 

 

 
 

 

 

1.Ulica 2.Nr domu 
6. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje: 

 
 

…………   

os. 

 

 

 

(podać liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości) 

3.Nr lokalu   4. Nr ewidencyjny działki: 

 

5. Lokalizacja miejsca odbioru odpadów komunalnych (podać 

w przypadku, gdy jest inna, niż adres nieruchomości, na której 
powstają odpady komunalne) 

 

 

 

 

 

 

 

2 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA 

TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, NA 

KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁEJ 

1.Ulica 2.Nr domu 6. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje: 

 
 

…………   
os. 

 

 

 

 

(podać liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości) 

3.Nr 

lokalu   

4. Nr ewidencyjny działki: 

 

5. Lokalizacja miejsca odbioru odpadów komunalnych 

(podać w przypadku, gdy jest inna, niż 

adres nieruchomości, na której powstają odpady 

komunalne) 

 

 

  

 

…………   os. 

                                                 ŁĄCZNIE NA TERENACH NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKUJE: 
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Załącznik nr 3 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 

 
 

l.p. 

DZIAŁ D  

ADRES NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ NA 

TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, NA 

KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

NIEZAMIESZKAŁEJ 

 

 

 
 

1 

1.Ulica 

 

 

2.Nr domu 
6. Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady komunalne 

zmieszane zbierane są w pojemnikach: 

3.Nr lokalu   4. Nr ewidencyjny działki: 

 
 

 

a) pojemność 110 l /120 l - …..… szt. 

b) pojemność   240 l  -   ……..…..szt. 
c) pojemność 1100 l  -   …..….… szt. 

d) pojemność     5 m3 -   ....………szt. 

e) pojemność     7 m3 -   ….…….. szt. 

f) pojemność   10 m3 -   ....………szt. 
5.Lokalizacja miejsca odbioru odpadów komunalnych (podać 
w przypadku, gdy jest inna, niż adres nieruchomości, na 

której powstają odpady komunalne) 

7. Oświadczam, że na terenie nieruchomości częstotliwość odbioru 

odpadów komunalnych zmieszanych w ciągu miesiąca wynosi: 
............................./miesiąc 

 

8. Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady komunalne 
segregowane zbierane są w:   

(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 

 
□ workach    

□ pojemnikach o pojemności ................ 

 

 

 
*Właściciel, w przypadku posiadania większej liczby nieruchomości, obowiązany jest wykorzystać 

sekwencje formularza tyle razy ile jest to konieczne.   

 

 

 ………………………………………………. 

 

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

                        Czytelny podpis składającego deklarację                                                                                                               
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Załącznik nr 4 

NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁE ORAZ W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁE 

 

l.p 

DZIAŁ D  

ADRES NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI 

ZAMIESZKAŁEJ ORAZ W CZĘŚCI 

NIEZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA 

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ 

MIESZKAŃCY I POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE 

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI 

ZAMIESZKAŁEJ ORAZ W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ 

 
 

 

 
1 

1.Ulica 2.Nr domu 
6. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje: 

 

(podać liczbę mieszkańców 

zamieszkujących na nieruchomości) 

 

 
…………   

os. 

d
o
ty

czy
 cz

ęści 

za
m

ieszk
a
łej 

3.Nr lokalu   
 

4.Nr ewidencyjny działki: 
 

7. Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady 

komunalne zmieszane zbierane są w pojemnikach: 

a) pojemność 110 l /120 l - …..… szt. 

b) pojemność   240 l  -   ……..…..szt. 
c) pojemność 1100 l  -   …..….… szt. 

d) pojemność     5 m3 -   ....………szt. 

e) pojemność     7 m3 -   ….…….. szt. 
f) pojemność   10 m3 -   ....………szt.  

d
o
ty

czy
 cz

ęści n
ieza

m
ie

szk
a
łej 

 

5.Lokalizacja miejsca odbioru odpadów komunalnych 
(podać w przypadku, gdy jest inna, niż adres nieruchomości, 

na której powstają odpady komunalne) 

8. Oświadczam, że na 

terenie nieruchomości 
częstotliwość odbioru 

odpadów komunalnych 

zmieszanych w ciągu 
miesiąca wynosi: 

………………/miesiąc 

9. Oświadczam, że na terenie 

nieruchomości odpady 
komunalne segregowane 

zbierane są w:  (zaznaczyć 

właściwy kwadrat znakiem 
„x”) 

□ workach    

□ pojemnikach o pojemności 
……. 

 

*Właściciel, w przypadku posiadania większej liczby nieruchomości, obowiązany jest wykorzystać 

sekwencje formularza tyle razy ile jest to konieczne.   

 

 

 ………………………………………………. 

 

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

                        Czytelny podpis składającego deklarację                                                                                                               
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Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr …………… 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 
z dnia ………………..  

 

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

CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
____________________________________________________________________________________________________________ 

GOK-R                      DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, 

NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

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

(t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 2010 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. 

Miejsce składania: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. 

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  

 

__ __ - __ __ __ __  (miesiąc-rok) 

okres, od 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 
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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, KTÓRY JEST WE 

WŁADANIU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (w przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną 

nieruchomość, zamiast działu D wypełnia załącznik nr D1 do deklaracji). 

35. Ulica 

 

36. Nr domu  

 

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

38. Lokalizacja miejsca odbioru odpadów komunalnych 
 (podać w przypadku, gdy jest inna niż adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne) 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba nieruchomości wskazanej w dziale 

D lub wskazanych w Załączniku D1 

Stawka opłaty(2) Wysokość ryczałtowej rocznej opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  
(iloczyn poz. 39 i 40) 

39. 

 

 

40. 

     

                                     zł/rok 

41. 

   

                                           zł/rok 

F. OKRES KORZYSTANIA  Z NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W DZIALE D  W CIĄGU ROKU 

 

 

 

G. ZAŁĄCZNIKI(3) (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”, wymienić rodzaj załącznika) 

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

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ(4) 

 

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

 

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

.…………………………………………...   

    miejscowość i data                                                                                        czytelny podpis składającego deklarację                      

I. ADNOTACJE ORGANU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data…………… 

Podpis przyjmującego formularz………………………………… 
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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 2019 r. poz. 2010 z późn. zm).  

Pojęcie nieruchomości zdefiniowane zostało w art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. 

zm.). 
(1) Korekta deklaracji – zgodnie z art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz.900 z późn. zm.).  
(2) Wysokość rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Rady Miasta Jastrzębie-

Zdrój w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
(3) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte, np. pełnomocnictwo 

do reprezentowania właściciela nieruchomości w przypadku wyznaczenia pełnomocnika. 
(4) 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 2019 r. 1438 z późn.zm.). 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

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.
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ZAŁĄCZNIK NR 1- PRZEZNACZONY DLA PODMIOTÓW WSPÓLNIE WŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ  

 

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

Czytelny podpis składającego deklarację                                                                             Czytelny podpis składającego deklarację 

lp B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (* dotyczy osoby fizycznej, **dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną) 

1 

1.  Rodzaj podmiotu:(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) □ współwłaściciel nieruchomości □ współużytkownik wieczysty   

2.  Składający deklaracje: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”)    □ osoba fizyczna   □ osoba prawna     

3. Imię i nazwisko* / Pełna nazwa** 

 

 

4. PESEL* 

 

5. Data urodzenia (podać w 

przypadku braku nr PESEL w 

poz.4) 

6. Imię ojca* 

 

7. Imię matki* 

 

 

 

8. Nr KRS** 

 

 

9. REGON** 11. NIP** 12. Nr telefonu (fakultatywne) 

 

13. Adres e-mail (fakultatywne) 

 

 
C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

14. Kraj 

 

15. Województwo 16. Powiat 

 

17. Gmina 

 

18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 

21. Miejscowość 

 

22. Kod pocztowy 

 

23. Poczta 

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

14. Kraj 

 

15. Województwo 16. Powiat 

 

17. Gmina 

 

18. Ulica 19. Nr domu 17. Gmina 

 

21. Miejscowość 

 

22. Kod pocztowy 

 

23. Poczta 

2 

1.  Rodzaj podmiotu:(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) □ współwłaściciel nieruchomości □ współużytkownik wieczysty   

2.  Składający deklaracje: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”)    □ osoba fizyczna   □ osoba prawna     

3. Imię i nazwisko* / Pełna nazwa** 

 

 

4. PESEL* 

 

5. Data urodzenia (podać w 

przypadku braku nr PESEL w 

poz.4) 

6. Imię ojca* 

 

7. Imię matki* 

 

 

 

8. Nr KRS** 

 

 

9. REGON** 11. NIP** 12. Nr telefonu (fakultatywne) 

 

13. Adres e-mail (fakultatywne) 

 

 
C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

14. Kraj 

 

15. Województwo 16. Powiat 

 

17. Gmina 

 

18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 

21. Miejscowość 

 

22. Kod pocztowy 

 

23. Poczta 

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

14. Kraj 

 

15. Województwo 16. Powiat 

 

17. Gmina 

 

18. Ulica 19. Nr domu 17. Gmina 

 

21. Miejscowość 

 

22. Kod pocztowy 

 

23. Poczta 
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ZAŁĄCZNIK NR 1A- PRZEZNACZONY DLA PODMIOTÓW WSPÓLNIE WŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ- Spółka 

cywilna 

 

 B.  DANE SPÓŁKI  

 

1. Pełna nazwa spółki cywilnej 

 

 

2. REGON  3. NIP 

 

4. Klasa PKD  

5. KRS 6. Nr telefonu (fakultatywne)  

 

7. Adres e-mail (fakultatywne) 

 

C. ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI  

8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 

11. Gmina 12. Ulica 

 

13. Nr domu 14. Nr lokalu 

15. Miejscowość 

 

16. Kod pocztowy 17. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI  (Podać w przypadku, gdy jest inny niż adres siedziby) 

18. Kraj 19. Województwo 20. Powiat 

21. Gmina 

 

22. Ulica 23. Nr domu 24. Nr lokalu 

25. Miejscowość 26. Kod pocztowy 27. Poczta 

 

lp. B1.  DANE WSPÓLNIKA SPÓŁKI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1. Imię i nazwisko  

 

2. PESEL 

 

3. Data urodzenia  
(podać w przypadku braku 

nr PESEL w poz.2) 

4. Imię ojca  

 

 

5. Imię matki  

 

 

6. REGON 

 

 

7. NIP  

 

8. Nr telefonu (fakultatywne) 

 

9. Adres e-mail (fakultatywne) 

 

C. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

10. Kraj 11. Województwo 

 

12. Powiat 

13. Gmina 

 

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

17. Miejscowość 

 

18. Kod pocztowy 

 

19. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI  (Podać w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby składającego deklarację) 

20. Kraj 

 

21. Województwo 22. Powiat 

 

23. Gmina 

 

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 

27. Miejscowość 

 

28. Kod pocztowy 

 

29. Poczta 

 B2.  DANE WSPÓLNIKA SPÓŁKI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Imię i nazwisko  

 

2. PESEL 3. Data urodzenia (podać 

w przypadku braku nr 

PESEL w poz.2) 

 

4.Imię ojca  

 

 

5. Imię matki  

 

 

6. REGON 

 

 

7. NIP  

 

8. Nr telefonu (fakultatywne) 

 

9. Adres e-mail (fakultatywne) 

 

 

 

C. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 

10. Kraj 11. Województwo 

 

12. Powiat 
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13. Gmina 

 

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

17. Miejscowość 

 

18. Kod pocztowy 

 

19. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI  (Podać w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby składającego deklarację) 

20. Kraj 

 

21. Województwo 22. Powiat 

 

23. Gmina 

 

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 

27. Miejscowość 

 

28. Kod pocztowy 

 

29. Poczta 

 

 

 

 

 

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

Czytelny podpis składającego deklarację                                                                          Czytelny podpis składającego deklarację 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 6BA2041B-1AFF-4EDD-B6A3-40E7A2EB1B7F. Projekt Strona 6



 

ZAŁĄCZNIK NR D1 

 

 

 

Lp. 

 

Adres nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  

 

 

Lokalizacja miejsca odbioru 

odpadów komunalnych  

(podać w przypadku, gdy jest inna niż 

adres nieruchomości, na której powstają 

odpady komunalne) Ulica Nr domu Nr działki  
(podać w przypadku 

braku nr domu) 
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem
stosowania 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) nadała w art. 37 nowe brzmienie art. 6n w ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1454 i 1629): „1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b,
obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, informacje wskazane
w 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,
z późn. zm.28)) oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji”.
Zgodnie z art. 165 ww. ustawy „uchwały wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy na podstawie art. 6n ustawy zmienianej w art. 37 zachowują moc do czasu wydania
uchwał na podstawie art. 6n ustawy zmienianej w art. 37, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy”, tj. do 4 maja 2020 r.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wprowadziła szereg zmian w zakresie
obowiązującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, m.in.:

1) Nowe brzmienie art. 6i ust. 1 pkt 3) Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi powstaje:

w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu
korzystania z nieruchomości.

4) Dodano nowy zapis w art. 6j ust. 3d:

Do rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176) stosuje się przepis ust. 3.

6) Nowe brzmienie w art. 6m w ust. 2 zdania pierwszego (dot. zmiany terminu składania nowej
deklaracji):

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 nową
deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

4) Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy:

1.Rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
dotychczasowym do przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do 5 września 2020 r.

Przedstawiona zatem propozycja zmiany uchwały:

1)Dostosowuje wzór deklaracji do przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 21 lutego 2019 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
(Dz.U. z 2019 poz. 730).
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Wzór deklaracji został uzupełniony o:

a) informacje wskazane w 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.28))

b)pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

2)To kolejny etap procesu dostosowania obowiązujących przepisów prawa miejscowego do
zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia
19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579).

Wzór deklaracji został zmieniony w zakresie:

a)Wprowadzenia nowego terminu złożenia nowej deklaracji (dot. m.in. deklaracji dla
nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych), tj.

w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości.

b)Dostosowania deklaracji dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

§usunięto wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzinnych
ogrodów działkowych,

§dodano okres korzystania z nieruchomości.

c)Dostosowania formatu elektronicznego oraz układu informacji i powiązań między nimi do
zmian wprowadzonych w formularzach deklaracji.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 nowelizowanej ustawy Rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały
dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wzór deklaracji do 5 września
2020 r. Obecnie trwają prace nad pozostałymi uchwałami, które razem tworzą całość uregulowań
ze sobą powiązanych, kształtujących system prawa w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.
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