Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/159/2019
Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31października 2019r.
Białe pola wypełnia właściciel nieruchomości. Deklarację należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim

DO-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OBOWIĄZUJĄCA OD MIESIĄCA .……….……. ROKU ………

Termin składania
deklaracji

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednol.Dz.U. z 2019r.
poz 2010)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Przez
właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Pierwsza deklaracja - do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
Nowa deklaracja - do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

Nazwa organu

Burmistrz Gminy Krzeszowice

Miejsce składania
deklaracji:

Urząd Miejski Krzeszowice ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice

Podstawa
prawna:
Składający:

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat i wskazać stosowną datę)
 złożenie pierwszej deklaracji (data zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca - ……….……………..)
 złożenie nowej deklaracji. Zmiana danych, wynika z następującej okoliczności (właściwe podkreślić):
zmiana miejsca zamieszkania / urodzenie dziecka / śmierć mieszkańca / inne tj. ………………………..
(data zaistnienia wyżej wskazanej zmiany - …………….…………..)
 korekta deklaracji

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (TYTUŁ PRAWNY)
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
 Właściciel
 Użytkownik wieczysty
 Współwłaściciel
 Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
 Inny podmiot władający nieruchomością

C. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C.1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZOBOWIĄZANEGO – OSOBA FIZYCZNA
Identyfikator podatkowy (nr PESEL lub NIP) 1

Imię i nazwisko

C.1.2. ADRES ZAMIESZKANIA ZOBOWIĄZANEGO
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Telefon2

C.1.3. DANE IDENTYFIKACYJNE MAŁŻONKA ZOBOWIĄZANEGO
(należy wypełnić tylko wówczas, gdy małżonek jest współwłaścicielem nieruchomości wskazanej w deklaracji)
Imię i nazwisko

Identyfikator podatkowy (nr PESEL lub NIP) 1

C.1.4. ADRES ZAMIESZKANIA MAŁŻONKA ZOBOWIĄZANEGO
(należy wypełnić tylko wówczas gdy małżonek jest współwłaścicielem nieruchomości wskazanej w deklaracji)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Telefon2

Nr domu

Nr lokalu

C.1.5. ADRES KORESPONDENCYJNY
(należy wpisać gdy jest inny niż wskazany powyżej adres zamieszkania)
Adres korespondencyjny zobowiązanego:

Adres korespondencyjny małżonka zobowiązanego:

C.2.1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZOBOWIĄZANEGO – PODMIOT INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA
Należy zaznaczyć właściwy kwadrat:
 osoba prawna
Nazwa pełna

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Identyfikator podatkowy 1

Regon

C.2.2. ADRES SIEDZIBY ZOBOWIAZANEGO
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Telefon 2

Adres e-mail 2

D. OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH
Oświadczam, że na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wskazanych w załączniku A do niniejszej
deklaracji 3, zamieszkuje (należy podać sumę wszystkich mieszkańców, zamieszkujących na nieruchomościach wykazanych w
załączniku A)
ogółem …………………… osób

E. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW
Poniższe oświadczenie wypełniają jedynie właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
Należy zaznaczyć właściwy kwadrat:
 Oświadczam, że jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i posiadam
przydomowy kompostownik, w którym kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne 4.
 Oświadczam, że nie posiadam przydomowego kompostownika i tym samym nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady
komunalne.

F. WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY
Uwaga! Należy pomnożyć liczbę osób przez stawkę opłaty. Od uzyskanego wyniku należy odjąć kwotę przysługującego zwolnienia z tytułu
posiadania przydomowego kompostownika, o którym mowa w części E deklaracji. Jeżeli zwolnienie nie przysługuje to w wierszu „d)” należy
wpisać zero.
a) Liczba osób zamieszkujących (wskazana w części D deklaracji)

b)

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z pkt 5 objaśnień do deklaracji )

zł

c)

Wysokość miesięcznej opłaty przed zwolnieniem

zł

/iloczyn wartości wskazanych w wierszu „a)” i „b)”/

d)

Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika, o którym mowa w części E
deklaracji.
/iloczyn liczby osób zamieszkujących (wykazanych w części D deklaracji) i stawki miesięcznego zwolnienia od
jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, wskazanej w uchwale Rady Miejskiej w Krzeszowicach w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki
opłaty/. W przypadku, gdy zwolnienie nie przysługuje, należy wpisać zero.

e)

zł

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po odliczeniu zwolnienia,
podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
/od kwoty uzyskanej w wierszu „c)” należy odjąć kwotę zwolnienia wynikającą z wiersza „d)”/

Kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu.

zł

Uwaga! Aby uregulować opłatę za dany kwartał, należy kwotę miesięcznej opłaty pomnożyć przez 3 - pod warunkiem braku zmian wysokości
opłaty miesięcznej. W przypadku zmian deklaracji w ciągu kwartału, kwota należności za dany kwartał stanowi sumę wysokości opłat należnych w
poszczególnych miesiącach, wchodzących w skład kwartału, którego ma dotyczyć wpłata. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach lub na indywidualny numer rachunku bankowego, który zostanie przyporządkowany
właścicielowi nieruchomości po złożeniu deklaracji. W przypadku braku znajomości indywidualnego numeru rachunku bankowego, opłatę można
wyjątkowo uiścić na ogólny rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach podany na stronie Urzędu.
Pouczenie: W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty opłaty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej
w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U. z 2019r. poz. 1438 – tekst jednol. z późn. zm.)

Klauzula Informacyjna
Na podstawie 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.2016. 119.1 dalej jako RODO) z dnia 04.05.2016 informuję, że :
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krzeszowice reprezentowana przez Burmistrza Gminy Krzeszowice, mającego
siedzibę pod adresem ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice, adres e-mail: sekretariat@um.krzeszowice.pl, tel. 12 252 08 00
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:
iod@um.krzeszowice.pl, tel. 12 252 08 97
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit.c
RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej

4)
5)
6)

7)

powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. e RODO i art. 9 ust 2 lit. g) tj. w związku z realizacją obowiązków wynikających z
następujących aktów prawnych: ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia
Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - w celach kontaktowych
wynikających z realizacji w/w obowiązków oraz na podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody – dot. nr telefonu, adresu e-mail (art.6 ust 1 lit. a
RODO).
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, do których dane osobowe
zostały zebrane, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach, a w zakresie danych zebranych na podstawie zgody - do czasu jej cofnięcia.
Zgodnie z RODO przysługuje Pani /Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich
danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, żądania przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Osoba,
której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu
prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji.

G. PODPIS OSÓB ZOBOWIĄZANYCH DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 6
Imię i nazwisko

Data

Podpis (czytelny)7

Imię i nazwisko

Data

Podpis (czytelny)7

H. ADNOTACJE ORGANU

Informacje dotyczące terminu składania deklaracji i pozostałe wyjaśnienia:

Stosownie do treści art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do
Burmistrza Gminy Krzeszowice deklarację o wysokości opłaty 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 do Burmistrza Gminy
Krzeszowice 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. Właściciel nieruchomości nie może złożyć
deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny (wyjątek stanowią przypadki wskazane w art. 6m ust. 5 w/w ustawy, w
tym złożenie nowej deklaracji w związku ze śmiercią mieszkańca- wówczas złożenie nowej deklaracji musi nastąpić w terminie do 6 miesięcy
od dnia zaistnienia tego zdarzenia). Deklarację można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na warunkach wskazanych w
uchwale w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W myśl art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości są obowiązani do zbierania w
sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Niezastosowanie się do w/w obowiązku selektywnego oddawania odpadów komunalnych będzie
skutkowało koniecznością zastosowania wobec właściciela nieruchomości stawki opłaty podwyższonej, której wysokość nie jest niższa niż
dwukrotność i nie jest wyższa niż czterokrotność wysokości stawki podstawowej, ustalonej przez radę gminy.
Objaśnienia do formularza:
1. Identyfikatorem podatkowym jest:

numer PESEL- w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, którzy nie prowadzą działalności
gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,

numer NIP- w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
2. Wypełnienie pola oznaczonego cyfrą 2 nie jest obowiązkowe.
3. Należy wypełnić załącznik A do niniejszej deklaracji, w którym podaje się liczbę osób zamieszkujących we wszystkich nieruchomościach
należących do zobowiązanego.
Miejsce zamieszkania oznacza miejsce w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych
nieobecności związanych z urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.
Zamieszkiwanie oznacza rodzaj pobytu osoby, cechujący się zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych tej osoby w mieszkaniu
faktycznie zajmowanym, stanowiącym jej centrum życia domowego w danym okresie, a w szczególności nocowania, stołowania się i
wypoczynku po pracy czy nauce. Jeśli dana nieruchomość w określonym czasie stanowi miejsce koncentracji interesów życiowych określonej
osoby znaczy, że jest przez nią zamieszkiwana.
4. Zgodnie z art.6k ust. 4a w/w ustawy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, posiadający
przydomowy kompostownik i kompostujący w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne jest zwolniony w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość przysługującego zwolnienia z w/w tytułu określa uchwała Rady Miejskiej w
Krzeszowicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki
opłaty. Wysokość przysługującego zwolnienia to iloczyn liczby osób zamieszkujących (wykazanych w części D deklaracji) i stawki
miesięcznego zwolnienia od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości
mimo złożonego oświadczenia o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu bioodpadów nie wywiązuje się z powyższego, burmistrz
stwierdzi w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia. Właściciel nieruchomości utraci również prawo do zwolnienia w przypadku
uniemożliwienia dokonania oględzin nieruchomości w celu weryfikacji złożonego oświadczenia o posiadaniu przydomowego kompostownika
i kompostowaniu bioodpadów.
5. Należy zastosować stawkę opłaty określoną przez Radę Miejską w Krzeszowicach w aktualnie obowiązującej uchwale w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty.
6. Jeśli osobami upoważnionymi do złożenia niniejszej deklaracji są osoby inne niż wskazane w części C.1.1; C.1.3; C.2.1, wówczas należy
wraz z niniejszą deklaracją złożyć stosowny dokument pełnomocnictwa, potwierdzający umocowanie do dokonania tej czynności.
7. W przypadku złożenia deklaracji w formie papierowej, deklaracja winna być podpisana czytelnie. Jeżeli deklaracja zostanie złożona w formie
dokumentu elektronicznego, to winna zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem
osobistym.

Załącznik A do deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
WYKAZ LICZBY OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ
LUB BĘDĄCE W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Lp.

Miejscowość i ulica

Nr budynku/ nr
lokalu

Łączna liczba osób
zamieszkujących daną
nieruchomość

ŁĄCZNA LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI
WSKAZANE W NINIEJSZYM ZAŁĄCZNIKU:
Uwaga:
Łączną liczbę wszystkich osób wskazanych powyżej należy wpisać w części D deklaracji. W przypadku wypełniania
większej ilości załączników A, należy do części D deklaracji podać ogólną sumę osób zamieszkujących, wynikającą
z wszystkich wypełnionych załączników A.

