Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXII/463/21 Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2021 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DO - 1
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz.U.2020.1439 ze zm.)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość
w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wrocławskie
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Składający:

Miejsce składania:
Organ właściwy do
złożenia deklaracji:

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja 1)

data obowiązywania:

(dzień – miesiąc – rok)

…………… - ……………… - …….…….…

art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 t.j. ze zm.)

dotychczasowe miejsce zamieszkania :

□ teren Gminy Kąty Wr.

□ spoza Gminy Kąty Wr.

□ nowa deklaracja 2) (zmiana dotychczasowej)
np.: zmiana liczby osób, zmiana danych, sprzedaż nieruchomości - art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 t.j. ze zm.)

data obowiązywania zmiany:

(dzień – miesiąc – rok)

…………… - ……………… - …….…….…

□ korekta deklaracji 3)
art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2020.1325 tj. ze zm.)

data od kiedy obowiązuje korekta:

(dzień – miesiąc – rok)

…………… - ……………… - …….…….…

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel nieruchomości □ współwłaściciel
□ spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa
4)

□ użytkownik wieczysty
□ inny

□ najemca, dzierżawca

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi

**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

3. Imię i nazwisko* / Nazwa**
4. Numer PESEL* (os. fizyczne)/ NIP** (os. prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej)

6. Data urodzenia

5. Identyfikator REGON **

Pola 6, 7, 8 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
7. Imię matki
8. Imię ojca

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
9. Kraj

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Nr domu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

19. Nr telefonu

15. Nr lokalu

20. Adres e-mail
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C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania)
21. Miejscowość

22. Ulica

23. Nr domu

25. Gmina

26. Kod pocztowy

24. Nr lokalu

27. Poczta

C.4. DANE IDENTYFIKACJYNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 4)
28. Imię i nazwisko* / Nazwa**
29. Numer PESEL* (os. fizyczne)/ NIP** (os. prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej)

31. Data urodzenia

30. Identyfikator REGON **

Pola 31, 32, 33 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
32. Imię matki
33. Imię ojca

C.5. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
(wpisać jeżeli adres zamieszkania/adres siedziby jest inny niż wskazany w poz. 9-20)
34. Kraj

35. Województwo

36. Powiat

37. Gmina

38. Ulica

39. Nr domu

41. Miejscowość

42. Kod pocztowy

43. Poczta

44. Nr telefonu

40. Nr lokalu

45. Adres e-mail

C.6. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania)
46. Gmina

47. Ulica

50. Miejscowość

51. Kod pocztowy

48. Nr domu

49. Nr lokalu

55. Nr domu

56. Nr lokalu

52. Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
53. Miejscowość

54. Ulica

57. Kod pocztowy

58. Obręb/arkusz/numer działki (nieobowiązkowe) 5)

E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
(dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)
59. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wymienionej w części D. niniejszej deklaracji posiadam kompostownik
przydomowy o minimalnej pojemności 300 l i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

1. TAK

□

2. NIE

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w pkt. D
zamieszkuje: (wskazać liczbę mieszkańców)

60.
……………………………
61.

……….

Miesięczna stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
Wysokość opłaty za jeden miesiąc (kwotę z poz. 61 należy pomnożyć przez liczbę

62.

……………………… zł/miesiąc

osób wskazaną w poz. 60)

Wysokość opłaty za kwartał (kwotę z poz. 62 należy pomnożyć przez 3 – liczba
miesięcy)

zł/osobę

63.

…………….……….. zł/kwartał
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F.1 DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(zależy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części E punktu 1.)
64.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w pkt. D
Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu zagospodarowania
bioodpadów w kompostowniku określona w uchwale w Rady Miejskiej w Kątach Wr.
Wysokość miesięcznego zwolnienia
(kwotę z poz. 65 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 64)

……………………………
65.

…… zł/osobę
66.

……………………… zł/miesiąc
Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia
(Wysokość opłaty za jeden miesiąc z poz. 62 należy pomniejszyć o wysokość miesięcznego
zwolnienia wykazanego w poz. 66)

Wysokość kwartalnej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia
(Kwotę z poz. 67 należy pomnożyć przez 3 – liczba miesięcy)

67.

…………….……….. zł/miesiąc
68.

…………….……….. zł/kwartał

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA /OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że zobowiązuję się zgłaszać informacje o zmianach
wartości stanowiących podstawę ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
69. Imię i nazwisko składającego deklarację

70. Data wypełnienia deklaracji

71. Podpis składającego deklarację / osoby reprezentującej podatnika (pieczęć)

……………………………………………..
72. Imię i nazwisko współwłaściciela

73. Data wypełnienia deklaracji

74. Podpis współwłaściciela / osoby reprezentującej współwłaściciela (pieczęć)

………………………………………………..

H. ADNOTACJE ORGANU
1. Uwagi organu podatkowego ..............................................................................................................................................……………………………..
.................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Sprawdzono pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym
data: ..........................................................

podpis: ......................................................

Pouczenie:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

W przypadku niewpłacenia w określonych uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich terminach kwoty należnej opłaty 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.2020.1427 t.j. ze zm.)
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach
o podobnym charakterze.
W przypadku, gdy powstające w gospodarstwach domowych bioodpady, będą wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie
poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach, wówczas stawka opłaty ulega obniżeniu, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w
Kątach Wrocławskich. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne zgodnie z wymaganiami
określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kąty Wrocławskie
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i
kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
1. nie posiada kompostownika przydomowego, lub
2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku, lub
3. uniemożliwia Burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności ww.
informacji ze stanem faktycznym
- Burmistrz stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w pkt. 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 Burmistrza oraz
właściciela nieruchomości.
Burmistrz na podstawie powiadomienia, o którym mowa w pkt. 5 wszczyna postępowanie w sprawie określenia w wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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7.

Burmistrz 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
uchwale Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty.

OBJAŚNIENIA:
1)
2)

3)
4)

5)

„Pierwsza deklaracja” – należy zaznaczyć w przypadku, gdy deklaracja jest składana po raz pierwszy tj. w terminie 14 dni od
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
„Nowa deklaracja” – należy zaznaczyć w przypadku, gdy deklaracja jest składana w związku ze zmianą danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty np. zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość – w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana lub w przypadku zmiany danych ujętych we wcześniejszej
deklaracji np. zmiana nazwiska, adresu.
„Korekta deklaracji” – należy zaznaczyć w przypadku, gdy w uprzednio złożonej deklaracji zostały popełnione błędy np. w
adresie, błędny numer PESEL, brak podpisu, itp.
W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują współwłaściciele. W
przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje
małżonkowie.
W przypadku gdy nieruchomość nie ma nadanego adresu. W momencie nadania adresu należy o tym fakcie poinformować
organ podatkowy na piśmie.

UWAGA:
Do czasu otrzymania indywidualnego numeru rachunku bankowego, wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi należy dokonywać BEZ WEZWANIA na ogólne konto Gminy tj. 73 9574 0005 2001 0000 0101 0001.
Terminy płatności za poszczególne kwartały roku to:
I kwartał do 15 marca, II kwartał do 15 maja, III kwartał do 15 września, IV kwartał do 15 listopada (Uchwała Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławskich z 28 grudnia 2012 r. Nr XXVIII/279/12.)
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.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 (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, telefon: +48 513 850 227, email: rodo@katywroclawskie.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U.2020. 1325 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 t.j. ze zm.) w celu realizacji zadań Gminy w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi, w tym:
a) Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) Ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Odbiorcą danych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane w imieniu urzędu,
uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności (np. podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną), inni
administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu (np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub
kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze).
5. Maksymalny okres przechowywania danych: 10 lat
6. Przekazanie danych w celu realizacji przepisów prawa jest obligatoryjne.
7. Informacja o prawach przysługujących osobom w odniesieniu do ich danych osobowych:
• prawo żądania dostępu do danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
8. Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Przekazywanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy
10. Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Katy Wrocławskie lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@katywroclawskie.pl. Dodatkowe
informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych, przysługujących uprawnień i warunków
skorzystania z nich znajdują się na stronie: www.katywroclawskie.pl/rodo
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