
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
dot. nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. nr domu Zarejestrowano: (wypełnia Urząd) 

Podstawa prawna: 

Składający: 

Termin składania: 

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  
i porządku  w gminach.  

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4, ust. 2a i ust. 3 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

- 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 1¹ ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach).  

- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

PREZYDENT MIASTA RADOMIA 
Urząd Miejski w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30; 26-600 Radom Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)   C.  PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA 
  DEKLARACJI   

1. Cel złożenia deklaracji

□pierwsza deklaracja obowiązuje od   _________ - _______       -________   dzień                 miesiąc                 rok 

2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy
kwadrat) 
 

□Właściciel nieruchomości

□Współwłaściciel

□Wspólnota Mieszkaniowa,

Spółdzielnia Mieszkaniowa

□Inny (podać jaki)

_______________________________ 

□nowa deklaracja obowiązuje od   _________ - ____ __      - ________ 
     dzień                  miesiąc                rok 

□wygaszenie obowiązku od 1)  ________   - _______      - ________ 
    dzień                 miesiąc                rok 

□korekta deklaracji za okres od  ____ - ______ - ______ do  ____ - ______ - ______  
         dzień      miesiąc    rok      dzień     miesiąc       rok   

1) w przypadku wygaszenia obowiązku nie wypełnia się części E i F1 i F2 deklaracji

D. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU OKREŚLONEGO W CZĘŚCI C 
D.1. Osoba fizyczna/ Osoby prawne i jednostki organizacyjne  
* - dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi 

3. Nazwisko/Nazwa pełna*

4. Pierwsze imię, drugie imię/Nazwa skrócona*

5. Nr PESEL 6. Nr REGON* 7. NIP* 8. Nr KRS*

9. Numer telefonu 10. Adres e-mail

Adres zamieszkania/ Adres siedziby* 

11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

14. Gmina 15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu

18. Miejscowość 19. Kod pocztowy 20. Poczta

  Adres do doręczeń w kraju 
21. Kraj 22. Województwo 23. Powiat

24. Gmina 25. Ulica 26. Nr domu 27. Nr lokalu

28. Miejscowość 29. Kod pocztowy 30. Poczta
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E.   DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

31.  Rodzaj zabudowy

□  wielorodzinna  □ jednorodzinna 

32. Ulica 33. Nr domu 34.  Obręb/Nr ewidencyjny działki 

35.  Inne dane/ Informacje dotyczące nieruchomości

36. Nieruchomość wyposażona jest w przydomowy kompostownik, w którym kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne (należy wypełnić dla 
nieruchomości zabudowanych budynkami  mieszkalnymi jednorodzinnymi) 

□TAK   □NIE 

F1. OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCI OKREŚLONEJ 
W CZĘŚCI E 

Ilość wieloosobowych 
gospodarstw domowych 

Stawka opłaty za 
gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi dla 

gospodarstw 
wieloosobowych 

Wysokość 
miesięcznej opłaty 
za gospodarowanie 

odpadami dla 
gospodarstw 

wieloosobowych 

Ilość jednoosobowych 
gospodarstw 
domowych  

Stawka opłaty za 
gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi dla 

gospodarstw 
jednoosobowych 

Wysokość 
miesięcznej opłaty za 

gospodarowanie 
odpadami dla 
gospodarstw 

jednoosobowych 

Wysokość opłaty za 
gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi dla 

gospodarstw 
wieloosobowych                   

i 
jednoosobowych 

1 2 3 = 1 x 2 4 5 6 = 4 x 5 7 = 3 + 6 

  37. 38. 

zł 

39.  Iloczyn poz. 37 i  38

zł 

 40.  41. 

zł 

42. Iloczyn poz. 40 i 41

 zł 

43. Suma poz. 39 i 42

zł 

F2. OBLICZENIE NALEŻNEJ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

44.  Należy przenieść kwotę z poz. 43

zł 

Wysokość zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku 
( dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz w przypadku zaznaczenia w poz. 36 
deklaracji kwadratu NIE należy wpisać 0) 

45.  

Należna miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

46. Różnica poz. 44  i  45

zł 

G. DATA I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ  

47. Data 48. Czytelny podpis lub pieczęć i podpisy osób uprawnionych do
reprezentacji
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POUCZENIE: 
NA PODSTAWIE ART. 3a USTAWY Z DNIA 17 CZERWCA 1966r.O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI NINIEJSZA 
DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO. 
 
OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIENIA DEKLARACJI: 
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane są wyłącznie dla nieruchomości zamieszkałych. 
Część B – należy zaznaczyć: 
kwadrat „ pierwsza deklaracja”  gdy deklaracja dla danej nieruchomości składana jest po raz pierwszy;  
kwadrat „nowa deklaracja” gdy deklaracja dla danej nieruchomości składana jest w związku ze zmianą danych wykazanych w już złożonej 

deklaracji stanowiących podstawę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
kwadrat „wygaszenie obowiązku” gdy deklaracja składana jest w związku z zaprzestaniem zamieszkiwania na nieruchomości.  W przypadku 

zaznaczenia tego kwadratu nie należy wypełniać części E, F1 i F2 deklaracji; 
kwadrat „korekta deklaracji”, gdy deklaracja składana jest w związku z błędnym wypełnieniem złożonej już deklaracji. W przypadku korekty 

należy wskazać okres, za który są korygowane dane. 
Część C – należy określić podmiot składający deklarację.  
Deklarację zobowiązani są składać właściciele nieruchomości, przez których należy rozumieć również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.  
Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji dotyczy kilku podmiotów spośród wymienionych powyżej, zobowiązany do jego wykonania jest podmiot lub 
podmioty faktycznie władające nieruchomością.  
Jeżeli kilka podmiotów faktycznie włada nieruchomością, każdy z nich składa deklarację lub mogą one w drodze umowy zawartej w formie pisemnej 
wskazać zobowiązanego do złożenia deklaracji. 
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, do złożenia deklaracji 
zobowiązana jest wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa.  
Część D –  dane składającego deklarację. Podanie danych w poz. 9-10 jest dobrowolne. 
Część E –  dane nieruchomości na której powstają odpady komunalne. 
w pozycji 31 – należy określić rodzaj zabudowy nieruchomości, w której prowadzone jest gospodarstwo domowe. 
Przez zabudowę jednorodzinną należy rozumieć budynek, w którym można wyodrębnić nie więcej niż 2 lokale mieszkalne lub 1 lokal mieszkalny               
i 1 lokal użytkowy.  
Przez zabudowę wielorodzinną należy rozumieć budynek, w którym można wyodrębnić więcej niż 2 lokale mieszkalne lub  więcej niż 1 lokal 
mieszkalny i 1 lokal użytkowy. 
w pozycji 32,33 - należy wskazać adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, od którego należy odbierać odpady komunalne, 

      w pozycji 34 - numer ewidencyjny działki należy wypełnić w przypadku braku urzędowo nadanego adresu,                     
w pozycji 35 -  inne dane, należy wypełnić dla umożliwienia identyfikacji nieruchomości, dla której składana jest deklaracja (np. należy wskazać czy 

dana działka posiada utrudniony dojazd do nieruchomości, wspólną altanę śmietnikową, położenie nieruchomości względem innych 
budynków, zwłaszcza w przypadku braku nadanego adresu),           

w pozycji 36 - należy określić czy nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej, dla której składana jest deklaracja wyposażona jest  w kompostownik, 
w którym kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne. 

Część F1.– Obliczenie  miesięcznej opłaty w zależności od rodzaju zabudowy wykazanej w części E poz. 31, 
kol 1 - należy podać ilość wieloosobowych gospodarstw domowych na nieruchomości objętej deklaracją, 
kol.2 - należy wpisać aktualną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstwa wieloosobowego przyjętą przez Radę 

Miejską w Radomiu w uchwale w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty,                                 
w zależności od rodzaju zabudowy wskazanej  w części E poz. 31 

kol. 3 - obliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami dla gospodarstw wieloosobowych. Opłata ta stanowi iloczyn wartości wpisanych w kolumnie 
1 i kolumnie 2.  

kol. 4 - należy podać ilość jednoosobowych gospodarstw domowych na nieruchomości objętej deklaracją . 
kol. 5 - należy wpisać aktualną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstw jednoosobowych przyjętą przez Radę    

Miejską w Radomiu w uchwale w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty,                          
w zależności od rodzaju zabudowy wykazanej w części E poz. 31. 

kol. 6 - obliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami dla gospodarstw jednoosobowych. Opłata ta stanowi iloczyn wartości wpisanych w kolumnie 
4 i kolumnie 5. 

kol. 7 - obliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami dla gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych. Opłata ta stanowi sumę wartości 
wykazanych w kolumnie 3 i kolumnie 6. 

Część F2. - Obliczenie należnej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
w pozycji 44 - należy wpisać kwotę z pozycji 43. 
w pozycji 45 - należy wpisać wysokość zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku na nieruchomości 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wynikającą z uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia. W przypadku nie 
wykazania kompostownika w części E  poz. 36 deklaracji lub w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, 
w pozycji tej należy wpisać 0.                            

w pozycji 46-  obliczenie należnej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata stanowi różnicę wartości wskazanych                   
w pozycjach 44 i 45. Wartość wykazana w pozycji 46 deklaracji stanowi kwotę należnej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, którą należy wnosić na rzecz Gminy Miasta Radomia.  
Część G 
Pozycja 47- należy wpisać datę wypełnienia deklaracji. 
Pozycja 48- podpis osoby składającej deklarację. 
W przypadku, gdy składającym deklarację nie jest osoba fizyczna, podpisy składają wszystkie osoby statutowo uprawnione do reprezentacji 
podmiotu składającego deklarację. 
Deklarację może podpisać pełnomocnik, na podstawie udzielonego i złożonego do Prezydenta Miasta Radomia pełnomocnictwa. 
Deklarację może podpisać zobowiązany do złożenia deklaracji na podstawie pisemnej umowy, zgodnie z objaśnieniami zawartymi w cz. C. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, 
że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: 

iod.kontakt@umradom.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizowania zadań w zakresie organizacji systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi: w tym odbioru odpadów, pobierania i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalanie następców prawnych jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z uprawnienia 
lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią 
przepisy: 

− art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla 
wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze), 

− obowiązek prawny wynikający z art. 3 ust. 2 i art. 6c, art. 6h, art. 6m, art.6o, art., 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r.                           
o utrzymaniu czystości i porządkach w gminach,  

− uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości,  

− dział III – VII i VIII a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,  
− obowiązek prawny wynikający z art. 5−6 ustawy z  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych                                     

−  obowiązek zarchiwizowania sprawy 
− ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa oraz umów o powierzenie, 

5. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji w/w 
celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

6. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
− prawo dostępu do treści swoich danych  
− prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,  

7. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w celu uzyskania 
wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych                   
z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3. 

 

 

ADNOTACJE ORGANU 
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