
 

 

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

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 

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

 
Składający Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych, objętych zorganizowanym przez 

gminę systemem gospodarowania odpadami komunalnymi położonych na terenie Miasta Kielce, na których powstają odpady komunalne1) 

 

Miejsce składania  Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, ul. Rynek 1 lub 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6  

 

Termin składania Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej  
nieruchomości odpadów komunalnych oraz do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana2) 

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 
 

PREZYDENT MIASTA KIELCE 

ul. Rynek 1 

25-303 Kielce 

Obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: 

       DEKLARACJA3)                                                                                   obowiązująca od   ____ - ____ - ______    

       ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI                    obowiązująca od   ____ - ____ - ______ 

 

Przyczyna zaistnienia zmiany ………………………………………………………………………………………….. 

Status składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

              OSOBA FIZYCZNA 

              OSOBA PRAWNA 

 JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

 INNY (jaki?)……………………………………………….. 

Dane składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

              WŁAŚCICIEL                                   

 WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

 UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 

 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

               OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W UŻYTKOWANIU 

IMIONA, NAZWISKO /PEŁNA NAZWA 
   

  

PESEL (dot. osób fizycznych) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

NIP (dot. osób prawnych i jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

ADRES KORESPONDENCYJNY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO 

 

POWIAT 

 

GMINA 

 

ULICA 

 

NR DOMU  
 

NR LOKALU 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY 

 

POCZTA 

TELEFON 

 

E-MAIL 

 

Dane identyfikacyjne współwłaściciela nieruchomości (należy wypełnić gdy nieruchomość stanowi współwłasność lub własność ustawową 

majątkową małżeńską) lub wspólników (w przypadku spółki nieposiadającej osobowości prawnej)4) 

IMIONA, NAZWISKO /PEŁNA NAZWA  

PESEL (dot. osób fizycznych) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
NIP (dot. osób prawnych i jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
ADRES KORESPONDENCYJNY WSPÓŁWŁAŚCICIELA LUB WSPÓLNIKA 
KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 

 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY POCZTA 

TELEFON 

 

E-MAIL 

 

Liczba kart nieruchomości dołączonych do deklaracji                                                



 

 

 

WYLICZENIE  OPŁAT MIESIĘCZNYCH 
 

 

KWOTA DO ZAPŁATY 

(suma wszystkich opłat miesięcznych) 

 

 

 ……………… zł (nie podlega zaokrągleniu do pełnych złotych)5) 

(suma kwot z  pozycji 26, 44, 48 i 59 ze wszystkich kart nieruchomości) 

 

 

Podpis składającego deklarację 

 

 

 

 

 
(miejscowość i data) 

 
 

 
(imię i nazwisko składającego deklarację) 

 
 

 

(podpis) 

Obliczoną w deklaracji miesięczną opłatę należy wpłacać bez wezwania w terminie do dnia 20 każdego 

miesiąca za miesiąc poprzedni – na indywidualny rachunek bankowy6) 

Uwagi  

 

 

 

 

 
 

Adnotacje urzędowe 

 

 

 

 

 

 
Pouczenie:  

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę  

do wystawienia tytułu wykonawczego. W przypadku niewpłacenia opłaty w wyznaczonym terminie lub wpłaceniu jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę  

do wystawienia tytułu wykonawczego.  

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.):  

- w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta 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, w tym przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze,  

- w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900  

ze zm.), z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, 

- w przypadku niewywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 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. 

3. W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

uprzejmie informujemy, iż:  

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych 

osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl  

- podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją usługi odbioru odpadów;  

- podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach;  

- przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi odbioru odpadów, jednak nie dłużej niż przez 10 lat od zakończenia realizacji 

usługi odbioru odpadów. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek  

z realizacją niniejszej usługi;  

- przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż 

okres przechowywania danych;  

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy 

Administratorem a tym podmiotem;  

- w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi  

na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Objaśnienia: 
1) przez nieruchomości zamieszkałe rozumie się nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; przez nieruchomości niezamieszkałe rozumie się nieruchomości,  

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; przez nieruchomości mieszane rozumie się nieruchomości, które w części stanowią 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 

2) zwiększenie lub zmniejszenie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, powstanie odpadów komunalnych lub zaprzestanie wytwarzania odpadów 

komunalnych; zarejestrowanie lub wyrejestrowanie działalności gospodarczej; 
3) dokument składany po raz pierwszy przez właściciela nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych; 
4)w przypadku większej ilości zobowiązanych podmiotów, do składanej deklaracji należy dołączyć wykaz pozostałych współwłaścicieli nieruchomości lub wspólników; 
5) zgodnie z art. 6q ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) kwota opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu; 
6) nr rachunku bankowego zostanie automatycznie jednorazowo wygenerowany z chwilą wprowadzenia deklaracji do systemu, a informacja o nim zostanie przekazana 
składającemu deklarację. 



 

 

 

Załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

KARTA NIERUCHOMOŚCI 

Nr karty nieruchomości1)……… 

ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE 
                                                                                     1 

KIELCE
 

ULICA                                                                                     2 

 

NR DOMU/LOKALU                                                                         3 

 
KOD POCZTOWY                                                 4 

25- 
OBRĘB EWIDENCYJNY                                                                                                     5 NUMERY DZIAŁEK                                                                          6 

PUNKT GROMADZENIA ODPADÓW (wypełniany w przypadku korzystania z jednego punktu gromadzenia przez kilka nieruchomości) 

ADRES PGO                                                                                         7 

 

NIERUCHOMOŚCI KORZYSTAJĄCE ZE WSPÓLNEGO PGO                                      8 

 

WŁAŚCICIEL/ZARZĄDZAJĄCY PGO                                                                                        9 

  

ZAMÓWIENIE POJEMNIKÓW (OGÓŁEM DLA CZĘŚCI A i B)
 

Czy właściciel nieruchomości chce otrzymać pojemniki od podmiotu odbierającego odpady?                 TAK                                      10 

   NIE                                     .   

Określenie ilości i rodzaju pojemników jakie właściciel nieruchomości chce otrzymać na niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne (pojemnik czarny)2) (właścicielom nieruchomości zamieszkałych do pojemników na 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o objętości 120l. i 240l. będą dostarczane worki na odpady selektywnie 
zbierane) 

rodzaj                                11 ilość                                          12 

120 l.  

240 l.  

1100 l.  

KP 5  

KP 7  

KP 10  

KP 14  

KP 18  

Określenie ilości i rodzaju pojemników jakie właściciel nieruchomości chce otrzymać na selektywne odpady 

komunalne z metali i tworzyw sztucznych (pojemnik żółty) 

rodzaj                                13 

 

ilość                                          14 

 

Określenie ilości i rodzaju pojemników jakie właściciel nieruchomości chce otrzymać na selektywne odpady 

komunalne ze szkła (pojemnik zielony) 

rodzaj                                15 

 

ilość                                          16 

 

Określenie ilości i rodzaju pojemników jakie właściciel nieruchomości chce otrzymać na selektywne odpady 

komunalne z papieru (pojemnik niebieski) 

rodzaj                               17 

 

ilość                                          18 

 

Określenie ilości i rodzaju pojemników jakie właściciel nieruchomości chce otrzymać na selektywne odpady 

komunalne ulegające biodegradacji (pojemnik brązowy) 

rodzaj                                19 

      

ilość                                          20 

 

 

CZĘŚĆ A (wypełniają właściciele nieruchomości zamieszkałych)
3) 

 

Oświadczenie o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu bioodpadów
4)

: 

    posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 21 

  nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 22 

 

Ilość osób zamieszkujących na nieruchomości 
23 

 

CZĘŚĆ B (wypełniają właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz zamieszkałych, na których prowadzona 

jest działalność powodująca powstanie odpadów komunalnych)
3) 

  

FIRMY, KTÓRE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI 

NAZWA FIRMY6) NIP NAZWA FIRMY6) NIP 

27 

 

28 

 

29 30 

31 32 33 34 

 

WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA ODBIÓR NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I BIOODPADÓW Z TERENU 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

Rodzaj 

pojemnika 

 

Wariant 

częstotliwości 
 

Mnożnik dla 

wybranego 

wariantu 

Ilość 

pojemników 

Stawka za 

jednorazowe 

opróżnienie pojemnika 

Ilość 

tygodni  

w roku 

 

Opłata 

roczna 

 

Opłata miesięczna 

 

(zaznaczyć) 

 

(z kolumny B 

tabeli nr 1) 

 

(z kolumny C 

tabeli nr 1) 

  

(kwota z tabeli nr 3) 

  

(iloczyn pozycji  

36, 37, 38, 39) 

opłata z pozycji 40 

dzielona przez 12 

(zaokrąglić do dwóch 

miejsc po przecinku) 

 

Suma z kolumny 41 

120 czarny 
                              35 

 

36 

 
x 

     37 

x 

          6        38 

x 

39 

 

52 

 

= 

  40      41 

 

..…… 

 42 

 

………..zł 

 

 

240 czarny  12   

1100 czarny  55   

120 brązowy  

 

 

 

     6               

 
52 

 

                                               43 

 

………….zł 
240 brązowy    12  

   

1100 brązowy    55  
   

 

   
 

 
 

 
 

  SUMA z pozycji 42, 43                                                        44 

 

……………,…….. zł 

 

Wyliczenie opłaty dla właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych  oraz 

mieszanych- za odpady z części 

zamieszkałej  

24 

 

……………………………… 

(ilość osób zamieszkujących z 
rubryki 23) 

 

 

X 

 

 

25 

 

…………………….……..zł 

(stawka za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi)5) 

 

 

= 

26 

 

  …………..………...zł 

(opłata miesięczna 
iloczyn pozycji 24, 25) 



 

 

 

 

 

WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA ODBIÓR NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ BIOODPADÓW  

Z TERENU NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH KONTENERY
 

Rodzaj kontenera Ilość sztuk Stawka za kontener Ilość wywozów w miesiącu Opłata miesięczna 

(zaznaczyć)  (kwota z tabeli nr 3) (minimum 2 wywozy w miesiącu) (iloczyn pozycji 45, 46, 47) 

KP5 
45 

 

 x 

46 

 

 x 

47 

 

 = 

48 

 

………… zł
 

 

KP7 

KP10 

KP14 

KP18 

Prasokontener lub urządzenie do zagęszczania odpadów 
 

WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH GROMADZONYCH SELEKTYWNIE Z TERENU NIERUCHOMOŚCI 

NIEZAMIESZKAŁYCH
7) 

 

Rodzaj 

pojemnika 

 

Wariant 

częstotliwości 
 

Mnożnik dla 

wybranej 

częstotliwości
 

Ilość 

pojemników 

Stawka za 

jednorazowe 

opróżnienie pojemnika 

Ilość 

tygodni w 

roku 

 

Opłata 

roczna 

 

Opłata miesięczna 

 

(zaznaczyć) 

 

(z kolumny B 

tabeli nr 2) 

 

(z kolumny C 

tabeli nr 2) 

  

(kwota z tabeli nr 3) 

 (iloczyn pozycji 

50, 51, 52, 53 

dla każdego 

pojemnika) 

opłata z pozycji 54 

dzielona przez 12 dla 

każdego pojemnika 

(zaokrąglić do dwóch 

miejsc po przecinku) 

Suma z kolumny 55 

dla każdej frakcji 

odpadów 

120 żółty 
49 

 

50 

 
x 

51 

 

x 

          6        52 

x 

53 

 

52 

 

= 

54       55 

 

..…… 

56 

 

 240 żółty  12 
  

1100 żółty  55   

120 zielony  

 

 

 
x 

        

x 

6 

x 

 

 

52 

 

= 

 
 57 

 

 240 zielony  12 
  

1100 zielony  55   

120 niebieski  

 

 

 
x 

 

x 

6 

x 

 

 

 

 

52 

 

= 

  58 

 
240 niebieski  12 

  

1100 niebieski  55   

 

SUMA z pozycji  56,57,58                                                   59 

 

……………,…….. zł 

 

 

 

Tabela nr 3. Stawki opłat za jednorazowe opróżnienie pojemnika/kontenera dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych [zł] 

Rodzaj pojemnika na odpady komunalne Stawka przy stosowaniu selektywnej zbiórki w zł 

120 l. 6,00 

240 l. 12,00 

1100 l. 55,00 

KP 5 340,00 

KP 7 430,00 

KP 10 600,00 

KP 14 810,00 

KP 18 960,00 

Prasokontenery lub urządzenia do zagęszczania odpadów 160,00/m3 
 

Objaśnienia do karty nieruchomości: 

1) jeżeli właściciel posiada więcej niż 1 nieruchomość, kartę nieruchomości należy wypełnić dla każdej nieruchomości oddzielnie; 

2) wypełnia się w przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklarował chęć otrzymania pojemnika od podmiotu odbierającego odpady komunalne. Maksymalna ilość pojemników przeznaczonych  

na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, została określona w uchwale Rady Miasta Kielce w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, 

3) przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 

podmioty władające nieruchomością; 

4) zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł od jednego mieszkańca; 

5)stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z uchwały w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości 

zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty; stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 14,00 zł/osobę, stawka za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny przy zadeklarowaniu posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne wynosi 13,00 zł/osobę; 

6) w przypadku, gdy na danej nieruchomości znajduje się więcej niż 4 przedsiębiorców należy dołączyć w formie załącznika do karty nieruchomości wykaz pozostałych przedsiębiorców prowadzących 

działalność gospodarczą na danej nieruchomości; 

7) wymóg selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych uważa się za spełniony, jeśli oprócz opłaty za pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

zostanie wyliczona również opłata za dowolnie wybrane spośród podanych pojemności pojemniki koloru żółtego, zielonego, niebieskiego oraz brązowego. 

 

Tabela nr 1. Warianty częstotliwości wywozu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych  

(możliwy wybór tylko jednego z wariantów dla danej frakcji) 
A B 

Wariant częstotliwości odbioru frakcji 

zmieszanej oraz bioodpadów 

C 

Mnożnik wyliczenia opłaty dla 

danego wariantu Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

 (pojemnik czarny) 
Bioodpady 

 (pojemnik brązowy) 

- 1 raz na 4 tygodnie (wariant możliwy do wyboru tylko  

w okresie listopad-marzec) 

S 0,25 

1 raz na 2 tygodnie 1 raz na 2 tygodnie I 0,5 

1 raz w tygodniu 1 raz w tygodniu II 1 

2 raz w tygodniu 2 raz w tygodniu III 2 

3 raz w tygodniu 3 raz w tygodniu IV 3 

4 raz w tygodniu 4 raz w tygodniu V 4 

5 raz w tygodniu 5 raz w tygodniu VI 5 

6 razy w tygodniu 6 razy w tygodniu VII 6 

Tabela nr 2. Warianty częstotliwości wywozu odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (możliwy wybór tylko jednego z wariantów dla danej frakcji) 

A 

Odpady gromadzone selektywnie (pojemnik żółty, zielony, niebieski) 
B 

Wariant częstotliwości odbioru frakcji selektywnych 

C 

Mnożnik wyliczenia opłaty dla danego wariantu 

1 raz na 4 tygodnie S 0,25 

1 raz na 2 tygodnie I 0,5 

1 raz w tygodniu II 1 

2 raz w tygodniu III 2 


