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DOK-2 

Nr deklaracji DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy- 

częściowe zwolnienie z opłaty  

Nr ewidencyjny 

Białe pola wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, kolorem czarnym lub granatowym. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.). 

Składający: Formularz deklaracji przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta 
Katowice. Przez właściciela nieruchomości rozumie się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością. 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. 

Termin składania:  14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

 do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Miejsce składania 
deklaracji: 

Urząd Miasta Katowice 

Nazwa i adres 
siedziby organu: 

PREZYDENT MIASTA KATOWICE 
40-098 Katowice, ul. Młyńska 4

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat wraz z podaniem daty)

☐ Pierwsza deklaracja1) Data powstania obowiązku: 

(należy podać miesiąc i rok)

☐ Nowa deklaracja ze względu na zmianę danych będących podstawą

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi2)

Data wystąpienia zmiany: 

(należy podać miesiąc i rok)

☐ Korekta deklaracji3) Korekta obowiązuje od: 

(należy podać miesiąc i rok)

B. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
 Gmina  Ulica 

KATOWICE 

Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy 

4 0 - 

C. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(wypełnia właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy)

Oświadczam, że na 
terenie nieruchomości 
wskazanej w części B 
zamieszkuje: 

Liczba osób 



 Stawka opłaty 

 
 Wysokość opłaty* 

osoba/y zł zł/mies. 

*Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej uchwałą Rady Miasta Katowice.
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C.1. Wysokość opłaty podlegająca zwolnieniu 

 Liczba osób zamieszkujących 
na nieruchomości podlegająca 
zwolnieniu na podstawie 
uchwały Rady Miasta Katowice  

 Wysokość 
zwolnienia**  

 

 Stawka 
opłaty 

 

 Kwota 
zwolnienia*** 

 

osoba/y 

 
% 

 

zł 

 

zł/mies. 

** Wynikająca z uchwały Rady Miasta Katowice. 
*** Wysokość zwolnienia z opłaty stanowi iloczyn liczby osób rodzin wielodzietnych, wysokości zwolnienia i stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

C.2. Łączna wysokość opłaty  

Miesięczna wysokość opłaty (różnica pomiędzy opłatą należną poz. 
11. a kwotą zwolnienia poz. 15.). 

 - DO ZAPŁATY 

 zł/mies. 
 

 

 

 

D. TYTUŁ PRAWNY, RODZAJ WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 ☐ Właściciel 
 ☐ Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca 

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 ☐ Inny podmiot (jaki?) 

   

 ☐ Współwłaściciel  ☐ Użytkownik wieczysty    

E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ4) (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 ☐ Osoba fizyczna  ☐ Osoba prawna 

 ☐ Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka nieposiadająca osobowości 

prawnej 

E.1. Wypełnia osoba fizyczna 

 Imię i nazwisko  Numer PESEL 

            

 Imię ojca  Imię matki  Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok) 

     -   -      

E.2. Wypełnia osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej5) 

 Pełna nazwa podmiotu  

 

 Identyfikator NIP  Identyfikator REGON 
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F. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY 
 Kraj  Województwo  Powiat 

   

 Gmina  Ulica  Nr domu  Nr lokalu 

    

 Miejscowość  Kod pocztowy 

    -     

 Numer telefonu (jeżeli posiada)  Adres e-mail (jeżeli posiada) 

  

G. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres podany w punkcie F) 
 Kraj  Województwo  Powiat 

   

 Gmina  Ulica  Nr domu  Nr lokalu 

    

 Miejscowość  Kod pocztowy 

    -     

H. ZAŁĄCZNIKI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 ☐ Informacja DOK-2/A 

 ☐ Pełnomocnictwo6)  

 ☐ Inne:  

I. UWAGI PODATNIKA 

   
 
 
 

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 

Osobą reprezentującą składającego deklarację może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania na podstawie 
ważnego pełnomocnictwa. 

 Imię/Imiona  Nazwisko/Nazwiska 

  

 Data wypełnienia deklaracji  Czytelny podpis (pieczęć) właściciela lub osoby reprezentującej 
właściciela7) 

 (dzień, miesiąc, rok)  

    -   -      
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIASTO KATOWICE: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) – zwane dalej "RODO" – informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4, 40-098 Katowice, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@katowice.eu; 

2) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym związanego z utrzymaniem porządku i czystości 

w gminie oraz gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. e) i lit. c) RODO. 

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście. 

7. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie 

z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania danych jest brak 

możliwości złożenia deklaracji, a w konsekwencji wszczęcie postępowania z urzędu. 

10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania. 

OBJAŚNIENIA: 

* Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej uchwałą Rady Miasta Katowice. 

** Wysokość zwolnienia wynikająca z uchwały Rady Miasta Katowice. 

*** Wysokość zwolnienia z opłaty stanowi iloczyn liczby osób rodzin wielodzietnych, częściowego zwolnienia z opłaty i stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 
1 ) Pierwszą deklarację składa się w następującym przypadku: w terminie 14 dni od dnia powstania zobowiązania podatkowego (tj. zamieszkania na 

nieruchomości pierwszego mieszkańca). Po złożeniu pierwszej deklaracji, każdy właściciel nieruchomości uzyska indywidualny numer konta bankowego, na 

który zobowiązany będzie uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
2) Nową deklarację składa się w przypadku zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  np. zmiana liczby osób 

zamieszkujących na nieruchomości. 
3 ) Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji np. w zakresie danych o właścicielu nieruchomości, danych 

o nieruchomości. 
4) Jeżeli właściciel nieruchomości ustanowił pełnomocnika, który w jego imieniu podpisuje deklarację, w pkt E.1. lub E.2. należy wpisać dane właściciela 

nieruchomości. 
5) Jeżeli deklaracja składana jest przez zarząd, zarządcę  w części E, E.2. niniejszej deklaracji należy wpisać dane podmiotu reprezentowanego np. dane 

Wspólnoty Mieszkaniowej, w imieniu której składana jest deklaracja. 
6) Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (o ile w ustawie o opłacie skarbowej nie przewidziano zwolnienia z poniesienia 

opłaty). 
7) Podpis na deklaracji składa:  

 osoba fizyczna, albo 

 osoba/y reprezentująca/e osobę prawną, fizyczną albo jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. 

                                                           

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

Uwagi organu podatkowego 

 

Data Podpis 

 
 
 

POUCZENIE: 

W przypadku niewpłacenia w ustalonych w drodze uchwały Rady Miasta Katowice terminach kwoty opłaty z poz. 16 lub wpłacenia jej w niepełnej 
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.). 
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DOK-2/A 

 
INFORMACJA 

Wykaz numerów Kart Dużej Rodziny dotyczący rodzin wielodzietnych zamieszkujących nieruchomość 
stanowiącą własność (lub będącej we władaniu opisanym w art. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) składającego deklarację 

A. PRZEZNACZENIE INFORMACJI 

 Niniejsza informacja stanowi załącznik do: 

Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DOK-2) 

B. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 
 Gmina   Ulica 

KATOWICE  

 Nr domu  Nr lokalu  Kod pocztowy 

         4 0 -     

L.p. C. NUMER KARTY DUŻEJ RODZINY 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

   

(data)  (podpis właściciela nieruchomości) 
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