
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/252/20 

RADY GMINY ZABIERZÓW 

z dnia 18 grudnia 2020 roku 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Zabierzów 

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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 6m i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) 

RADA GMINY ZABIERZÓW 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Zabierzów, stanowiący załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi dane zawarte w deklaracji wskazanej w § 1 są: 

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie posesji, wystawiony przez właściwe 

instytucje, w szczególności: zakłady karne, placówki opieki zdrowotnej, domy spokojnej starości, domy 

dziecka, jednostki wojskowe, uczelnie wyższe w przypadku zamieszkiwania studentów poza gminą, 

pracodawców w przypadku wyjazdów służbowych poza miejsce zamieszkania trwających dłużej niż miesiąc; 

2) dokument potwierdzający, iż dany mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej 

gminie; 

3) w przypadku ubiegania się o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw 

domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 

z 2020, poz. 1876) – aktualne zaświadczenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Zabierzowie potwierdzające spełnianie warunku posiadania dochodu nieprzekraczającego kwoty 

uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 1876). 

§ 3. 1.  Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy Zabierzów w Biurze Obsługi Interesanta (Zabierzów, 

Rynek 1) osobiście, bądź przesyłać na adres: Urząd Gminy Zabierzów, 32-080 Zabierzów, Rynek 1 lub za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 4. 

2. Deklaracje należy składać w terminach wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439) na wzorze ustalonym załącznikiem Nr 1 do 

niniejszej uchwały. 
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§ 4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1) format elektroniczny deklaracji określa się jako format danych XML z układem informacji i powiązań 

między nimi wynikającym ze wzoru deklaracji określonego w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP), dostępnej na stronie 

internetowej Gminy Zabierzów lub na platformie www.epuap.gov.pl. 

3) deklaracja składana w formie elektronicznej, musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 

uwierzytelnionym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 

2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173), podpisem 

zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517) i Rozporządzeniem Ministra 

Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1194). lub podpisem osobistym w rozumieniu ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 332, 695, 875 i 1517). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabierzów. 

§ 6. Traci Moc uchwała Nr XXII/244/20 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości zabudowanych położonych na obszarze Gminy Zabierzów (Dz. Urz.  Woj. 

Małopolskiego z 2020 r. poz. 7654). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

  

 Przewodniczący Rady 

Henryk Krawczyk 
 

 

 

 

 

Załącznik  

do uchwały Nr XXIII/252/20 

Rady Gminy Zabierzów 
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DOK –1  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 

3. Obowiązuje od (MM-RRRR) 
 

__   __ - __   __   __   __ 
Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), dalej zwana Ustawą  

Podmiot 
zobowiązany 
do złożenia 
deklaracji2 :            

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie Gminy Zabierzów. Przez właściciela rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 
pkt 4 Ustawy).  
Jeżeli obowiązki wskazane w Ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wyżej wymienionych, obowiązany do ich wykonan ia jest podmiot lub podmioty 
faktycznie władające. W takim przypadku podmioty te mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków 
wynikających z Ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 2a Ustawy).  
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz 
właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową (art. 2 ust. 3 Ustawy).  

Termin 
składania:  

Pierwsza deklaracja - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 1 ustawy). 
Nowa deklaracja – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6m ust. 2 ustawy), a w przypadku śmierci mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w terminie do 6 miesięcy 
od dnia tego zdarzenia (art. 6m ust. 5 ustawy).  
*Deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty nie można złożyć za okres wsteczny, czyli przekraczający ww. terminy do składania deklaracji.  
W przypadku przekroczenia terminu do złożenia deklaracji obowiązuje ona od bieżącego okresu.   

Adresat i 
miejsce 
składania 
deklaracji:      

  Wójt Gminy Zabierzów  
32-080 Zabierzów, Rynek 1  

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  (zgodnie z art. 6m Ustawy) 

A.1. CEL ZŁOZENIA DEKLARACJI / KOREKTY 

 
 

 4. Rodzaj dokumentu (wskazać właściwy rodzaj) 
 

5. Data powstania obowiązku 
ponoszenia  opłaty lub nastąpienia 
zmiany danych  (dzień-miesiąc-rok) 

   

 6. Okoliczności stanowiące podstawę do złożenia: deklaracji, 
nowej deklaracji (należy wskazać przyczynę): 
 

  
    1.  pierwsza deklaracja3                                                                                                         
                    (składana w przypadku powstanie obowiązku  
                     ponoszenia opłaty)  
 

4.    __ __ - __ __ - __ __ __ __ 

 

  7.  powstanie obowiązku ponoszenia opłaty za   
            gospodarowanie odpadami komunalnymi - zamieszkanie  
            na nieruchomości pierwszego mieszkańca 3  
 

  8. zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości  
             należnej opłaty za gospodarowanie  odpadami  
             komunalnymi:  
              a. -  zmiana miejsca zamieszkania mieszkańca (spoza    
                         Gminy / poza Gminę) 
 

               b. -  zmiana miejsca zamieszkania mieszkańca  
                         (w obrębie Gminy) 
 

               c. -  urodzenie dziecka, zgon mieszkańca, zwolnienie  
                          z opłaty, inne okoliczności           
 

  9. ustanie obowiązku uiszczania opłaty  
 

  10. zmiana danych osobowych, w tym danych adresowych  
             właściciela nieruchomości, błędy rachunkowe, oczywiste  
             omyłki, wypełnienie deklaracji niezgodnie z ustalonymi     
             wymogami oraz inne okoliczności niemające wpływu na  
             wysokość  należnej opłaty  

 

     2. nowa deklaracja4 
               (składana w przypadku zmiany danych mających  
                     wpływ na wysokość opłaty) 
 

5.     __ __ - __ __ - __ __ __ __ 
 

     3. korekta deklaracji5 złożonej dnia: 
              

           __ __  -  __ __  -  __ __ __ __ 
                                   (dzień-miesiąc-rok) 
                 (składana w przypadku, gdy w dotychczas złożonej  
                    deklaracji:  
                   - zaistnieją błędy rachunkowe i inne oczywistych  
                     omyłki, 
                   - zmianie ulegną dane niestanowiące podstawy    
                     ustalenia wysokości należnej opłaty) 
 6.     __ __ - __ __ - __ __ __ __ 

7. Inne okoliczności mające /niemające wpływu na wysokość opłaty – wypełnić w przypadku zaznaczenia w cz. A.1. kol. 6 poz. 8 lit. c  lub poz. 10 
 
 
 

11. 

B. DANE IDENTYFIKUJĄCE NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁĄ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

B.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 

 
 

12. Miejscowość  13. Ulica  14. Nr domu  15. Nr lokalu  

B.2. RODZAJ ZABUDOWY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA  

 
 

  1. Zabudowa nieruchomości budynkiem   
          jednorodzinnym 

 

  2. Zabudowa nieruchomości budynkiem 
wielolokalowym 6 
 

8. Ilość załączników DOK-1/A  
(Załącznik DOK-1/A należy złożyć wraz z 
deklaracją jeśli nieruchomość zabudowana 
jest budynkiem mieszkalnym 
wielolokalowym) 

16. 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  (należy zaznaczyć właściwe pole ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

          

  1. Właściciel, współwłaściciel 7 
  2. użytkownik wieczysty, współużytkownik7 wieczysty                                                          
  3. jednostka organizacyjna, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu     
  4. inny podmiot władający, współwładający7 nieruchomością  (w poz. 18 należy wskazać podstawę władania)      

9. Ilość załączników DOK-1/B  
(Załącznik DOK-1/B należy złożyć wraz z 
deklaracją jeśli nieruchomość znajduje się w 
posiadaniu więcej niż 2 osób/podmiotów) 

17. 

10. Informacja o podstawie władania nieruchomością – wypełnić w przypadku zaznaczenia w cz. C pkt 4 lub braku opcji do zaznaczenia 

18. 

  

1. Symbol akt / Nr dokumentu 2. Numer ewidencyjny / Kod rejonu 
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D. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO (PODMIOTÓW ZOBOWIĄZANYCH) DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
* - dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi  ** - dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi          

D.1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  -  WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI2 

(poz. 22 wymagana w przypadku nienadania numeru PESEL osobie fizycznej)  

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

19. Nazwisko * / Nazwa pełna**  
 

20. Pierwsze imię * / numer  REGON** 

21. Identyfikator podatkowy PESEL*  16 / NIP**  składającego deklarację 22. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)* 16  

D.1.2. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**  

 23. Kraj  
 

24. Województwo  
 

25. Powiat   

26. Gmina  27. Miejscowość  
 
 

28. Kod pocztowy  
 

29. Ulica  
 

30. Nr domu 
 

31. Nr lokalu  

D.1.3. ADRES DO DORĘCZEŃ  (jeżeli inny niż adres zamieszkania*/siedziby**) 

 32. Gmina  33. Miejscowość  
 
 

34. Kod pocztowy  
 

35. Ulica  
 

36. Nr domu 
 

37. Nr lokalu  
 

D.1.4. KONTAKT/KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA 

 38. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub  poprzez kontakt telefoniczny) we wszystkich sprawach 
związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym w ramach działań informacyjnych, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra 
Finansów z 30 grudnia 2015 r. podejmowanych przed wystawieniem upomnienia w przypadku braku należnej wpłaty.8 

  1. TAK                                                            2. NIE 

39. Telefon 

 
 

40. e-mail 

 

D.2.1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ –  WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 7 

(poz. 44 wymagana w przypadku nienadania numeru PESEL osobie fizycznej) 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

41. Nazwisko * / Nazwa pełna**  
 

42. Pierwsze imię * / numer REGON** 

43. Identyfikator podatkowy PESEL* 16  / NIP** składającego deklarację 44. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)* 16 

 

D.2.2. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**  (części D.2.2. i D.2.3. nie wypełnia się, jeżeli dane adresowe są tożsame z danymi w części D.1.2. i D.1.3.)  

 45. Kraj  
 

46.  Województwo  
 
 

47. Powiat  
 

48. Gmina  49. Miejscowość  
 
 

50. Kod pocztowy  
 

51. Ulica  
 
 
 

52. Nr domu 53. Nr lokalu  
 

D.2.3. ADRES DO DORĘCZEŃ  (jeżeli inny niż adres zamieszkania*/siedziby**) 

 54. Gmina  55. Miejscowość  
 
 

56. Kod pocztowy  
 

57. Ulica  
 

 58. Nr domu 
 
 

59. Nr lokalu 
 

D.2.4. KONTAKT/KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA 

 60. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub  poprzez kontakt telefoniczny) we wszystkich sprawach 
związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym w ramach działań informacyjnych, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra 
Finansów z 30 grudnia 2015 r. podejmowanych przed wystawieniem upomnienia w przypadku braku należnej wpłaty.8 

  1. TAK                                                            2. NIE 

61. Telefon 

 
 

62. e-mail 

 

E. DANE BĘDĄCE PODSTAWĄ DO OKREŚLENIA WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ 
ZWOLNIENIA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI Z CZĘŚCI TEJ OPŁATY 

E.1. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMŚĆ 

 
 
 

 

11. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B.1. niniejszej deklaracji, zamieszkuje łącznie: 
 

(Należy wskazać łączną ilość mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części B.1. niniejszej deklaracji) 

 

63. 

E.2. INFORMACJA DOTYCZĄCA KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW  
- wypełniają jedynie Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi  

 
 

  64. Oświadczam, że posiadam przydomowy kompostownik, w którym kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne i tym samym spełniam warunki  
             uprawniające mnie do skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającego z § 1 uchwały Rady Gminy  
             Zabierzów w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
 

  65. Oświadczam, że nie posiadam przydomowego kompostownika i tym samym nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 
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E.3. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ DOTYCZĄCE PRAWA DO KORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ GOSPODARSTW DOMOWYCH, W KTÓRYCH DOCHÓD NIE PRZEKRACZA KWOTY UPRAWNIAJĄCEJ 
DO ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, 
poz. 1876).  
- wypełniają jedynie Właściciele nieruchomości, którym przysługuje prawo do zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie 
§ 2 uchwały Rady Gminy Zabierzów w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z art. 6k ust 4 ustawy z dnia                        
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
E.3.1. DANE STANOWIĄCE PODSTAWĘ ZWOLNIENIA 

 
 

 66. Oświadczam, że spełnione zostały warunki uprawniające mnie do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z § 2 uchwały Rady Gminy Zabierzów w 
sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 12. ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE W PRZYPADKU  UBIEGANIA SIĘ O ZWOLNIENIE ZAWARTE W § 2 UCHWAŁY RADY GMINY ZABIERZÓW W SPRAWIE 
ZWOLNIEŃ Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

13. Zaświadczenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie  
potwierdzające spełnianie warunku posiadania dochodu nieprzekraczającego kwoty uprawniającej 
do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 1876).  

14. Ilość załączonych - aktualnych 
zaświadczeń Kierownika GOPS 

67. 

15. Załącznik DOK-1/C  
(Załącznik DOK-1/C należy złożyć wraz z deklaracją jeśli nieruchomość zabudowana jest 
budynkiem mieszkalnym wielolokalowym, a właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo do 
zwolnienia, o którym mowa w części E.3. niniejszej deklaracji) 

16. Ilość załączników DOK-1/C  
 

68. 

 

 17. Ilość gospodarstw domowych na terenie nieruchomości wskazanej w części B.1. niniejszej deklaracji, w których dochód nie 
przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 1876).  
 

69. 

 

18. Łączna ilość osób tworzących gospodarstwa domowe wskazane w pkt 69 deklaracji 
 

 

70. 

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

F.1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PRZED ZASTOSOWANIEM ZWOLNIEŃ 

 19. Ilość osób wykazana w poz. 63 części 
E.1. deklaracji 

20. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (w zł) 

21. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi przed zastosowaniem 
zwolnień ustalona jako iloczyn poz. 71 i poz. 72  

71. 
x 

72. 
= 

73. 

F.2. OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZWOLNIENIA PRZYSŁUGUJĄCEGO NA PODSTAWIE § 1 uchwały Rady Gminy Zabierzów w sprawie zwolnień z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 22. Ilość osób wykazana w poz. 63 części 
E.1. deklaracji 

23. Kwota zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z § 1 
uchwały Rady Gminy Zabierzów w sprawie zwolnień z 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

24. Miesięczna wysokość zwolnienia z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona 
jako iloczyn poz. 74 i poz. 75 

74.  
x 

75. 
= 

76. 

F.3. OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZWOLNIENIA PRZYSŁUGUJĄCEGO NA PODSTAWIE § 2 uchwały Rady Gminy Zabierzów w sprawie zwolnień z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 25. Ilość osób wykazana w poz. 70 części 
E.3. deklaracji 

26. Kwota zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wynikająca z § 2 ust. 2 uchwały 
Rady Gminy Zabierzów w sprawie zwolnień z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

27. Miesięczna wysokość zwolnienia z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona 
jako iloczyn poz. 77 i poz. 78 

77. 
x 

78. 
= 

79. 

F.4. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PO ZASTOSOWANIU ZWOLNIEŃ 
- wypełniają jedynie Właściciele nieruchomości korzystający ze zwolnień, którzy w części F.2 lub F.3. obliczyli wysokość zwolnienia  
 28. Wysokość miesięcznej opłaty 

wykazana w poz. 73 
29. Miesięczna wysokość 
zwolnienia z opłaty wykazana w 
poz. 76 (jeśli nie wykazano 
zwolnienia, należy wpisać  „0”) 

30. Miesięczna wysokość zwolnienia z 
opłaty wykazana w poz. 79 (jeśli nie 
wykazano zwolnienia, należy wpisać  „0”) 

31. Wysokość miesięcznej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
po zastosowaniu zwolnień  
(poz. 80 – poz. 81 – poz. 82) 

80. 

- 
81 

- 
82. 

= 
83. 

G. POUCZENIE  
1. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach należnej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492).  
2. Stosownie do art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione 
szacunki.  
3. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne 
przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. W tym przypadku wójt wszczyna 
postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty 
podwyższonej, o której mowa w art. 6k ust. 3.  
4. Zgodnie z art. 10 ust 2b – 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub  kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, nie posiada kompostownika 
przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne - podlega karze grzywny. Postępowanie w ww. sprawach, toczy się według 
przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 
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H. KLAUZULA INFORMACYJNA  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) – dalej RODO - informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zabierzów, z siedzibą Urząd Gminy Zabierzów przy ul. Rynek 1, 32-080 Zabierzów z którym można 
się skontaktować w następujący sposób: poprzez adres e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl,  telefonicznie 12 283-07-00, listownie na adres siedziby administratora. 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych 
oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO można skontaktować się poprzez adres e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl lub pod adresem siedziby 
wskazanym w pkt. 1. 
3. Podanie Pani/ Pana danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Podanie danych w postaci adresu e-mail oraz 
nr telefonu jest dobrowolne. 
4. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w celu realizacji zadań w 
zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych i gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz wymiaru i poboru opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz . 1439); ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325, 1423); ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r., poz. 
1427, 1492).  Następnie Pani/Pana dane osobowe (po zakończeniu sprawy lub ustaniu obowiązku podatkowego w zakresie opłaty) przetwarzane  będą w celach 
archiwalnych (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO]  tj. odpowiednio 10 lat od 
momentu złożenia przez Panią/Pana deklaracji wygaszającej obowiązek ponoszenia opłaty. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez okres jego 
trwania, a następnie przez okres 5 lat od jego zakończenia. W przypadku adresu e-mail oraz nr telefonu dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. 
5. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, osoby 
upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych,  w tym pracownicy i podwykonawcy Administratora, operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie, 
podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora. W uzasadnionych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przekazane mogą być również innym 
podmiotom, z którymi Administrator podpisze umowy powierzenia danych osobowych. 
6. Przysługują Pani/ Panu:  prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania (poprawiania);  prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażona zgodę oraz wniesienia skargi do organu 
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych przez 
Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. 
7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym także profilowane.  
8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/ Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (tj. poza obszar Unii Europejskiej, Norwegię, Lichtenstein i 
Islandię). 
 

I. PODPIS PODATNIKA / UPOWAŻNIONEGO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI PEŁNOMOCNIKA PODATNIKA / OSÓB REPREZENTUJĄCYCH 
PODATNIKA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 * - dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi   ** - dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi          

 32. Imię i nazwisko  
 

33. Data wypełnienia deklaracji 
 (dzień - miesiąc - rok)  

34. Własnoręczny(e) czytelny(e) podpis(y), a w przypadku 
deklaracji  złożonej w formie dokumentu elektronicznego - 
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis 
osobisty19 składającego(ych) deklarację lub osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do złożenia deklaracji12. 

84. 85. 86. 

 

J. INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM NA KTÓRY NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATĘ 

 Należną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania na wskazany przez Wójta Gminy Zabierzów indywidualny numer 
rachunku bankowego przyporządkowany każdemu właścicielowi nieruchomości po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, a w przypadku jego braku na rachunek bankowy prowadzony w: KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ ZABIERZÓW  
NR 15 8591 0007 0030 0150 0879 0952  

 

K. ADNOTACJE  ORGANU PODATKOWEGO 

 35. Uwagi organu podatkowego 
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OBJAŚNIENIA: 
1. Składający deklarację wypełnia pola jasne deklaracji, natomiast pola ciemne wypełniane są przez organ podatkowy. 
2. Deklarację składają właściciele nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 4 Ustawy. Ilekroć w Ustawie jest mowa o właścicielach nieruchomości rozumie 

się przez to współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a 
także inne podmioty władające nieruchomością. 

3. Pierwsza deklaracja składana jest w terminie 14 dni  od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel 

nieruchomości składa nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę w zmienionej 
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Natomiast, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania (spoza gminy lub poza gminę), gdy 
w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, 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. 

5. W każdym czasie właściciel nieruchomości zgodnie z art. 81 Ordynacji podatkowej – może skorygować uprzednio złożoną deklarację. Korektę deklaracji 
składa się w przypadku, gdy w złożonej dotychczas deklaracji zaistnieją błędy rachunkowe, lub inne oczywiste omyłki, bądź gdy wypełniono ją niezgodnie 
z ustalonymi wymogami, albo gdy zmianie ulegną dane niestanowiące podstawy ustalenia wysokości opłaty takie jak: zmiana danych adresowych 
właściciela nieruchomości, zmiana administracyjna danych adresowych nieruchomości, na której powstają odpady (np. nadanie nazw ulic w 
miejscowości), zmiana nazwiska  właściciela nieruchomości. Korekty należy dokonać na wzorze deklaracji obowiązującej w okresie, którego ta korekta 
dotyczy.   

6. W przypadku zabudowy nieruchomości budynkiem wielolokalowym  należy wypełnić i złożyć wraz z deklaracją załącznik DOK-1/A.  
7. W przypadku nieruchomości stanowiących współwłasność więcej niż dwóch osób należy wypełnić i złożyć wraz z deklaracją załącznik DOK-1/B. Jeśli 

obowiązki wskazane w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów 
spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy (patrz pkt 2 niniejszych objaśnień), obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie 
władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy, mogą w drodze umowy zawartej w formie 
pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ww. Ustawy. 

8. Wyrażenie zgody w poz. 38 i 60 oraz wskazanie danych w poz. 39 – 40 i 61 – 62 deklaracji nie jest obowiązkowe. 
9. Część E.2. deklaracji wypełniają jedynie właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którym przysługuje prawo 

do zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie § 1 uchwały Rady Gminy Zabierzów w sprawie zwolnień z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z art. 6k ust. 4a Ustawy.  

10. Część E.3. deklaracji wypełniają jedynie właściciele nieruchomości, którym przysługuje prawo do zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na podstawie § 2 uchwały Rady Gminy Zabierzów w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z 
art. 6k ust 4 Ustawy. Załącznik DOK-1/C należy złożyć wraz z deklaracją jeśli nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielolokalowym, a 

właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo do zwolnienia, o którym mowa w części E.3. deklaracji 
11. Obliczając wysokość należnego zobowiązania z tytułu opłaty stosuje się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i 

odbieranymi w sposób selektywny, obowiązującą w okresie, którego deklaracja dotyczy. Stawka opłaty określana jest uchwałą Radę Gminy Zabierzów w 
sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat, z 
zastrzeżeniem art. 6o. Opłatę uiszczać należy w bez uprzedniego wezwania, w wysokości ustalonej w złożonej deklaracji w terminie do 15 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, którego obowiązek dotyczy. 

12. Zgodnie z art. 80a Ordynacji podatkowej deklaracja może być podpisana przez pełnomocnika podatnika – osobę upoważnioną do podpisywania deklaracji 
w imieniu właściciela nieruchomości. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na właściwym wzorze określonym przez Ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych (art. 80a § 5 powołanej ustawy).  

13. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
14. Nie można złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny tj. w 

terminie późniejszym niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Wyjątek:  w związku ze śmiercią mieszkańca, 
właściciel nieruchomości może złożyć nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

15. W przypadku uchwalenia przez Radę Gminy nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt zawiadamia właściciela nieruchomości 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim 
przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.   

16. Identyfikatorem  podatkowym jest: 
a) 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,  
b) numer NIP- w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu 
c) w przypadku gdy Podmiot składający deklarację jest nierezydentem, który nie posiada identyfikatora podatkowego należy podać inny numer 

identyfikacyjny oraz rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość, a zobowiązany będący osobą fizyczną winien wypełnić poz. 22 i 44 deklaracji. 
17. 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. 

18. Dokumentami potwierdzającymi dane zawarte w deklaracji są: 
1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie posesji, wystawiony przez właściwe instytucje, w szczególności: zakłady karne, 
placówki opieki zdrowotnej, domy spokojnej starości, domy dziecka, jednostki wojskowe, uczelnie wyższe w przypadku zamieszkiwania studentów poza 
gminą, pracodawców w przypadku wyjazdów służbowych poza miejsce zamieszkania trwających dłużej niż miesiąc; 
2) dokument potwierdzający, iż dany mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie; 
3) w przypadku ubiegania się o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 1876) – aktualne 
zaświadczenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie potwierdzające spełnianie warunku posiadania dochodu 
nieprzekraczającego kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 1876). 

19. W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332, 695,875 i 1517) podpis osobisty  
to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca  
2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego 
dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego; 
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1. Symbol akt / Nr dokumentu  

2. Numer ewidencyjny / Kod rejonu 

 

DOK –1/A  ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

 

3. Obowiązuje od (MM-RRRR) 
 

__   __ - __   __   __   __ 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), dalej zwana Ustawą  

Podmiot składający 
załącznik:            

Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym, położonej na terenie Gminy Zabierzów.  
 

Termin składania: Załącznik DOK-1/A składany jest wraz z deklaracją DOK-1, w terminach składania deklaracji, jeśli nieruchomość, na której powstają 
odpady zabudowana jest budynkiem wielolokalowym.  

A. DANE IDENTYFIKUJĄCE NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁĄ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

A.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, DLA KTÓREJ SKŁADANY JEST ZAŁĄCZNIK 

 
 

1. Miejscowość  2. Ulica  3. Nr domu / budynku 

B. WYKAZ LOKALI ORAZ ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH TE LOKLE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. 4. Numer lokalu 5. Ilość osób zamieszkujących dany lokal 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

6. Suma danych z kolumny 5 załącznika DOK-1/A  

C. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 7. Uwagi organu podatkowego 8. Numer załącznika DOK-1/A 

4. 
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DOK-1/B  UG Zabierzów    Strona 1 z 1 

 

1. Symbol akt / Nr dokumentu  

2. Numer ewidencyjny / Kod rejonu 

 

DOK –1/B  ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
 

B. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
* - dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi  ** - dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi          

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ – WSPÓŁWŁAŚCICIELA / WSPÓŁUŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO  / WSPÓŁWŁADAJĄCEGO 
NIERUCHOMOŚCIĄ 6 

(poz.7  wymagana w przypadku nienadania numeru PESEL osobie fizycznej) 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

4. Nazwisko * / Nazwa pełna**  
 

5. Pierwsze imię * / numer  REGON** 

6. Identyfikator podatkowy PESEL* 2 / NIP**  składającego deklarację 7. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)* 2 

 

B.2. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**  

 8. Kraj  9. Województwo  10. Powiat   

11. Gmina  12. Ulica  
 
 

13. Nr domu  
 

14. Nr lokalu  
 

15. Miejscowość  
 
 

16. Kod pocztowy  
 
 

17. Poczta  

B.3. ADRES DO DORĘCZEŃ  (jeżeli inny niż adres zamieszkania*/siedziby**) 

 18. Gmina  19. Ulica  
 
 

20. Nr domu  
 

21. Nr lokalu  
 

22. Miejscowość  
 
 

23. Kod pocztowy  
 
 

24. Poczta  

C. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 4. Uwagi organu podatkowego 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Numer załącznika DOK-1/B 

35. 

 

 
1 W rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przez  właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 

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

2 Identyfikatorem  podatkowym jest: 

a) 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,  

b) numer NIP- w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu 

c) w przypadku gdy Podmiot składający deklarację jest nierezydentem, który nie posiada identyfikatora podatkowego należy podać inny numer identyfikacyjny oraz rodzaj 

dokumentu potwierdzającego tożsamość, a zobowiązany będący osobą fizyczną winien wypełnić poz. 7 deklaracji. 

 

3. Obowiązuje od (MM-RRRR) 
 

__   __ - __   __   __   __ 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), dalej zwana Ustawą  

Podmiot składający załącznik:            Właściciel nieruchomości, który posiada nieruchomość we współwłasności, współużytkowaniu wieczystym lub włada nieruchomością 
wspólnie z innymi osobami / podmiotami. 1  

Termin składania: Załącznik DOK-1/B składany jest wraz z deklaracją DOK-1 jeśli nieruchomość znajduje się w posiadaniu więcej niż 2 osób/podmiotów 

A. DANE IDENTYFIKUJĄCE NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁĄ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

A.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, DLA KTÓREJ SKŁADANY JEST ZAŁĄCZNIK 

 
 

1. Miejscowość  2. Ulica  3. Nr domu / budynku 
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1. Symbol akt / Nr dokumentu  

2. Numer ewidencyjny / Kod rejonu 

 

DOK –1/C  ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

 

3. Obowiązuje od (MM-RRRR) 
 

__   __ - __   __   __   __ 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), dalej zwana Ustawą  

Podmiot składający 
załącznik:            

Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym, położonej na terenie Gminy Zabierzów.  
 

Termin składania: Załącznik DOK-1/C składany jest wraz z deklaracją DOK-1, w terminach składania deklaracji przez właściciela nieruchomości  
zabudowanej  budynkiem wielolokalowym jeśli wykaże on w części E.3. i F.3. deklaracji zwolnienie.  

A. DANE IDENTYFIKUJĄCE NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁĄ, PRZEZ OSOBY WCHODZĄCE W SKŁAD GOSPODARSTW DOMOWYCH, OD KTÓRYCH 
WYKAZANE ZOSTAŁO ZWOLNIENIE W CZĘŚCI E.3. i  F.3. DEKLARACJI DOK-1  

A.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, DLA KTÓREJ SKŁADANY JEST ZAŁĄCZNIK 

 
 

1. Miejscowość  2. Ulica  3. Nr domu / budynku 

B. WYKAZ LOKALI ORAZ ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH TE LOKALE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. 4. Numer lokalu 5. Ilość gospodarstw domowych  6. Ilość osób wchodzących w skład gospodarstwa 
domowego, którego dochód nie przekracza kwoty 
uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 
1876).  
 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

7. Suma danych z kolumny 5 i kolumny 6 
załącznika DOK-1/C 

18. 19. 

C. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 8. Uwagi organu podatkowego 9. Numer załącznika DOK-1/C 

4. 
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