
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

POLA J AS NE WYPEŁNI A WŁAŚ CIC IEL NIER UC HOMOŚ CI,  WY PEŁNIA Ć  KOMPUTEROW O LUB RĘCZNIE,  

DUŻY MI,  D RUK OWA NYM I  LITERAMI,  NIEBIESK IM LUB CZAR NY M KOLORE M  
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 

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

Składający 
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości1) zamieszkanych, właścicieli nieruchomości 

niezamieszkanych oraz właścicieli  nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Radzionków 

Miejsce składania 

deklaracji 

− Urząd Miasta Radzionków - Wydział Organizacyjny, Biuro Obsługi Klienta, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 

41-922 Radzionków, 
− Urząd Miasta Radzionków – Wydział Ekologii, ul. Kużaja 17, 41-922 Radzionków 

Termin składania  

− 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 

danej nieruchomości odpadów komunalnych, 

− do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

A. OBOWIĄZEK  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI 

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

❑  1. PIERWSZA DEKLARACJA2)  
 

 

data powstania obowiązku: 
 

  -   -     
   dzień              miesiąc                       rok 

❑  2. NOWA DEKLARACJA3)  
składana 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  

data wystąpienia zmiany: 
 

  -   -     
   dzień              miesiąc                       rok 

❑  3. KOREKTA DEKLARACJI 
składana w przypadku wystąpienia konieczności skorygowania uprzednio 

złożonej deklaracji 

data obowiązywania od: 
 

  -   -     
   dzień              miesiąc                       rok 

B. SKŁADAJĄCY  DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

❑  4. WŁAŚCICIEL  
❑  5. WSPÓŁWŁAŚCICIEL  

❑  6. UŻYTKOWNIK WIECZYSTY  
❑  7. ZARZĄDCA / UŻYTKOWNIK 

❑  8. INNY PODMIOT WŁADAJĄCY 

NIERUCHOMOŚCIĄ 

C. DANE  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ 

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

❑  9. OSOBA 

FIZYCZNA 
❑  10. OSOBA 

PRAWNA  
❑  11.  JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA  

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

12. IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA PEŁNA 
 

 

❑  13. zgodnie z załącznikami o nr od ___ do ___4) 

14. PESEL 
 

 

15. IDENTYFIKATOR REGON 
 

 

16. NUMER TELEFONU 
 

17. ADRES E-MAIL 

ADRES  ZAMIESZKANIA / 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 

           

  



ADRES  DO  KORESPONDENCJI  (wypełnić w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby) 

28. KRAJ 
 

29. WOJEWÓDZTWO 30. POWIAT 

31. GMINA 
 

32. ULICA 33. NR DOMU 34. NR LOKALU 

35. MIEJSCOWOŚĆ 
 

36. KOD POCZTOWY 37. POCZTA 

D. ADRES  NIERUCHOMOŚCI,  NA  KTÓREJ  POWSTAJĄ  ODPADY  KOMUNALNE 

POLSKA, WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE, POWIAT TARNOGÓRSKI, GMINA RADZIONKÓW, KOD POCZTOWY 41–922 

38. ULICA 
 

 

❑  39. zgodnie z załącznikami o nr od ___ do ___5) 

40. NR DOMU 41. NR LOKALU 

Oświadczam, że wskazana wyżej nieruchomość jest (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑  42.  zamieszkana (należy wypełnić część E deklaracji) 
❑  43.  niezamieszkana (należy wypełnić część F deklaracji) 
❑  44.  w części zamieszkana oraz w części niezamieszkana (należy wypełnić część E, F i G deklaracji) 
❑  45.  zabudowana domkiem letniskowym lub jest to inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe (należy wypełnić część H deklaracji) 

E. WYLICZENIE  OPŁATY – DOTYCZY  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKANYCH 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D deklaracji 

zamieszkuje następująca liczba mieszkańców 

46. 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za osobę określona 

odrębną uchwałą Rady Miasta Radzionków [zł] 

47. 

Wysokość należnej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi [zł] (należy pomnożyć liczbę osób określoną w pozycji nr 46 

przez stawkę określoną w pozycji nr 47)  

48. 

F. WYLICZENIE  OPŁATY – DOTYCZY  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKANYCH 

Odpady są gromadzone w następujących pojemnikach oraz odbierane z niżej określoną częstotliwością: 

Pojemnik 
/kontener 

Liczba 

pojemników 
/kontenerów 

Stawka opłaty za 

pojemnik o określonej 

pojemności ustalona 

odrębną uchwałą Rady 

Miasta Radzionków [zł] 

Częstotliwość 

wywozu6) 
(proszę wpisać 

odpowiedni mnożnik 

znajdujący się w 

objaśnieniach) 

Opłata [zł] 
(należy pomnożyć liczbę 

pojemników/kontenerów (kol. b) 

przez stawkę opłaty (kol. c) oraz 

częstotliwość wywozu (kol. d)) 

a b c d e 

80l 49. 50. 51. 52. 

120l 53. 54. 55. 56. 

140l 57. 58. 59. 60. 

240l 61. 62. 63. 64. 

360l 65. 66. 67. 68. 

660l 69. 70. 71. 72. 

770l 73. 74. 75. 76. 

1.100l 77. 78. 79. 80. 

KP-7 81. 82. 83. 84. 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
                        (należy zsumować kwoty z pozycji 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80 i 84) 

85. 

G. WYLICZENIE  OPŁATY – DOTYCZY  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  W  CZĘŚCI  

ZAMIESZKANYCH  I  W  CZĘŚCI  NIEZAMIESZKANYCH 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

[zł] (należy zsumować kwoty z pozycji 48 i 85)  

86. 



H. WYLICZENIE OPŁATY - DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ DOMKIEM 

LETNISKOWYM LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-

WYPOCZYNKOWE 

Liczba nieruchomości wskazanych w części D deklaracji  
87. 

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za nieruchomość, określona odrębną uchwałą Rady Miasta Radzionków [zł] 

88. 

Wysokość należnej rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi [zł] (należy pomnożyć liczbę nieruchomości 

określoną w pozycji nr 87 przez stawkę określoną w pozycji nr 88) 

89. 

I. PODPIS  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ / OSOBY  REPREZENTUJĄCEJ  SKŁADAJĄCEGO  

DEKLARACJĘ 

90. MIEJSCOWOŚĆ 91. DATA 
 

 

 

 

  -   -     
     dzień                 miesiąc                           rok 

92. PODPIS7), 8) 

J. ADNOTACJE  ORGANU 

 



Pouczenie: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 
Objaśnienia: 

1) Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i 

osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku z wcześniej wymienionych podmiotów, obowiązany do ich 

wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty te, mogą  

w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających  

z ustawy. 
2) Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć 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) 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 danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami. Wyjątek stanowi przypadek, gdy w danym miesiącu na 

danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca - wtedy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - 

począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. Nie można złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

za okres wsteczny (tj. w terminie późniejszym niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana), z 

wyjątkiem sytuacji dotyczącej śmierci mieszkańca – wówczas złożenie nowej deklaracji musi nastąpić w terminie do 6 miesięcy od 

dnia tego zdarzenia. 
4) Załącznik wypełniają właściciele wspólnie składający deklarację. 
5) Załącznik wypełnia właściciel nieruchomości posiadający w zarządzie więcej niż 1 budynek. 
6) Częstotliwość wywozu (mnożnik) określa się w następujący sposób: 

a) 1,0 – wywóz raz w miesiącu (12 wywozów w roku), 
b) 2,2 – wywóz co dwa tygodnie (26 wywozów w roku), 
c) 4,3 – wywóz raz w tygodniu (52 wywozy w roku), 
d) 8,6 – wywóz dwa razy w tygodniu (104 wywozy w roku), 
e) 13,0 – wywóz trzy razy w tygodniu (156 wywozów w roku), 
f) 17,3 – wywóz cztery razy w tygodniu (208 wywozów w roku), 
g) 21,7 – wywóz pięć razy w tygodniu (260 wywozów w roku), 
h) 26,0 – wywóz sześć razy w tygodniu (312 wywozów w roku). 

7) Deklaracja powinna być podpisana przez tylu właścicieli nieruchomości ilu składa deklarację, zgodnie z informacją z części C 

deklaracji. 
8) Zgodnie z art. 80a. Ordynacji podatkowej deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz 

zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana 

deklaracja dotyczy. Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji i wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tego 

pełnomocnictwa, określa stosowne rozporządzenie. 
 

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych: 
Zgodnie z 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 z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Radzionków z siedzibą w Urzędzie Miasta Radzionków przy 

ulicy Męczenników Oświęcimia 42 . 
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Radzionków jest Pani Jolanta Cholewa, tel. 032/388-71-10,  

e-mail: j.cholewa@radzionkow.pl. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa  

i wyłącznie w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z wykonywaniem uprawnień  

i obowiązków organu podatkowego w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do załatwienia sprawy oraz archiwizacji sprawy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania w zakresie danych opcjonalnych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. 
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem do załatwienia przedmiotowej sprawy.  

Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa załatwienia powyższej 

sprawy. 
10)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

mailto:j.cholewa@radzionkow.pl


ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
(wypełniają właściciele nieruchomości wspólnie składający deklarację) 

 

NUMER  ZAŁĄCZNIKA  

B. SKŁADAJĄCY  DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

❑  1. WŁAŚCICIEL  
❑  2. WSPÓŁWŁAŚCICIEL  

❑  3. UŻYTKOWNIK WIECZYSTY  
❑  4. ZARZĄDCA / UŻYTKOWNIK 

❑  5. INNY PODMIOT WŁADAJĄCY 

NIERUCHOMOŚCIĄ 

C. DANE  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ 

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

❑  6. OSOBA 

FIZYCZNA 
❑  7. OSOBA 

PRAWNA  
❑  8. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA  

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

9. IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA PEŁNA 
 

 

10. PESEL 

 

11. IDENTYFIKATOR REGON 12. NUMER TELEFONU 13. ADRES E-MAIL 

ADRES  ZAMIESZKANIA / ADRES  SIEDZIBY 
14. KRAJ 15. WOJEWÓDZTWO 16. POWIAT 

17. GMINA 18. ULICA 19. NR DOMU 20. NR LOKALU 

21. MIEJSCOWOŚĆ 22. KOD POCZTOWY 23. POCZTA 

ADRES  DO  KORESPONDENCJI  (wypełnić w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby) 
24. KRAJ 25. WOJEWÓDZTWO 26. POWIAT 

27. GMINA 28. ULICA 29 NR DOMU 30. NR LOKALU 

31. MIEJSCOWOŚĆ 32. KOD POCZTOWY 33. POCZTA 

 

B. SKŁADAJĄCY  DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

❑  1. WŁAŚCICIEL  
❑  2. WSPÓŁWŁAŚCICIEL  

❑  3. UŻYTKOWNIK WIECZYSTY  
❑  4. ZARZĄDCA / UŻYTKOWNIK 

❑  5. INNY PODMIOT WŁADAJĄCY 

NIERUCHOMOŚCIĄ 

C. DANE  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ 

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

❑  6. OSOBA 

FIZYCZNA 
❑  7. OSOBA 

PRAWNA  
❑  8.  JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA  

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

9. IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA PEŁNA 
 

 

10. PESEL 

 

11. IDENTYFIKATOR REGON 12. NUMER TELEFONU 13. ADRES E-MAIL 

ADRES  ZAMIESZKANIA / ADRES  SIEDZIBY 
14. KRAJ 15. WOJEWÓDZTWO 16. POWIAT 

17. GMINA 18. ULICA 19. NR DOMU 20. NR LOKALU 

21. MIEJSCOWOŚĆ 22. KOD POCZTOWY 23. POCZTA 

ADRES  DO  KORESPONDENCJI  (wypełnić w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby) 
24. KRAJ 25. WOJEWÓDZTWO 26. POWIAT 

27. GMINA 28. ULICA 29 NR DOMU 30. NR LOKALU 

31. MIEJSCOWOŚĆ 32. KOD POCZTOWY 33. POCZTA 

   

  

           

  

           

  



ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

(wypełnia właściciel nieruchomości posiadający w zarządzie więcej niż 1 budynek) 
 

NUMER  ZAŁĄCZNIKA 
 

 

D. ADRES  NIERUCHOMOŚCI,  NA  KTÓREJ  POWSTAJĄ  ODPADY  KOMUNALNE 

POLSKA, WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE, POWIAT TARNOGÓRSKI, GMINA RADZIONKÓW, KOD POCZTOWY 41–922 

LP. ULICA 
NR 

DOMU 

RODZAJ POJEMNIKA  

I CZĘSTOTLIWOŚĆ 

WYWOZU *) 

LICZBA 

OSÓB**) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* - Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 

   

  


