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Załącznik Nr 4  

do uchwały Nr XLVI/1261/20   

Rady Miasta Krakowa z dnia 30.09.2020 

 

DM 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE W CZĘŚCI STANOWIĄ NIERUCHOMOŚCI, NA 
KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Składający: deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością). W stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których 
ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właścicieli nieruchomości obciążają wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową.   
Termin składania: do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub 
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. 

 Deklarację należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia obowiązkowo pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X we właściwym kwadracie. 

A. ADRESAT i MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 Prezydent Miasta Krakowa 

Urząd Miasta Krakowa Wydział Podatków i Opłat, ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków 

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 1. Okoliczności złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole) 

 pierwsza deklaracja         

Data powstania obowiązku 
ponoszenia opłaty ………..………. 

 nowa (kolejna) deklaracja  data powstania przyczyny złożenia nowej deklaracji 

………………………………………………………….. 

 korekta deklaracji  data powstania przyczyny złożenia korekty deklaracji 

………………………………………………………….. 
Przyczyna złożenia nowej deklaracji: 

 zbycie nieruchomości  zmiana danych  inne…..………………………………. 
 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

 2. Nazwisko / Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację innego niż osoba fizyczna 

 3. Imię 4. Numer telefonu 

 5. Identyfikator PESEL/REGON 6. NIP (nie dotyczy osoby fizycznej) 

 7. Podmiot składający (zaznaczyć właściwe pole) 

 1. właściciel      2. współwłaściciel    3. użytkownik wieczysty  

 4. jednostka organizacyjna / osoba posiadająca       

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  

 5. inny podmiot 

władający nieruchomością 
 

 6. osoba sprawująca zarząd 

nieruchomością wspólną 
 

C.2 ADRES 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 

C.3 ADRESAT KORESPONDENCJI / ADRES DO KORESPONDENCJI 
(wypełnić, jeżeli jest inny niż wpisany w części C.2) 
 18. Imię i nazwisko / Pełna nazwa podmiotu innego niż osoba fizyczna  

 19. Kraj 20. Województwo 21. Powiat 

 22. Gmina 23. Ulica 24. Nr domu   25. Nr lokalu 

 26. Miejscowość 27. Kod pocztowy 28. Poczta 

C.4 KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA 

 29. Wyrażam zgodę na doręczanie mi pism, drogą elektroniczną we wszystkich sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

 1. Tak                                                                                                   2. Nie 
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30. Adres poczty elektronicznej (wypełnić w przypadku zakreślenia w pkt. 29 opcji „Tak”) 
 

C.5 DANE IDENTYFIKACYJNE 

 31. Nazwisko / Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację innego niż osoba fizyczna 

 32. Imię 33. Numer telefonu 

34. Identyfikator PESEL/REGON 35. NIP (nie dotyczy osoby fizycznej) 

36. Podmiot składający (zaznaczyć właściwe pole) 

 1. właściciel      2. współwłaściciel    3. użytkownik wieczysty  

 4. jednostka organizacyjna / osoba posiadająca       

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  

 5. inny podmiot 

władający nieruchomością 
 

 6. osoba sprawująca zarząd 

nieruchomością wspólną 
 

C.6 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 
 37. Kraj 38. Województwo 39. Powiat 

 40. Gmina 41. Ulica 42. Nr domu   43. Nr lokalu 

 44. Miejscowość 45. Kod pocztowy 46. Poczta 

C.7 ADRESAT KORESPONDENCJI / ADRES DO KORESPONDENCJI 
(wypełnić, jeżeli jest inny niż wpisany w części C.6) 
 47. Imię i nazwisko / Pełna nazwa podmiotu innego niż osoba fizyczna  

 48. Kraj 49. Województwo 50. Powiat 

 51. Gmina 52. Ulica 53. Nr domu   54. Nr lokalu 

 55. Miejscowość 56. Kod pocztowy 57. Poczta 

C.8 KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA 

 58. Wyrażam zgodę na doręczanie mi pism, drogą elektroniczną we wszystkich sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

 1. Tak                                                                                                   2. Nie 

59. Adres poczty elektronicznej (wypełnić w przypadku zakreślenia w pkt. 58 opcji „Tak”) 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ ODBYWA SIĘ ODBIÓR ODPADÓW 
60.Ulica 61. Nr domu/domów   62. Kod pocztowy 

 

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ 
– ZBIÓRKA SELEKTYWNA 

63. Liczba osób 
zamieszkujących na 
nieruchomości: 

X 64. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przypadająca na jednego mieszkańca 
zamieszkującego nieruchomość [zł/osoba]: 

23,00 

= 65. Wysokość opłaty w zł/m-c: 

 

E.1 ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ RODZINY WIELODZIETNE, O KTÓRYCH MOWA  
W USTAWIE Z DNIA 5 GRUDNIA 2014 R. O KARCIE DUŻEJ RODZINY 

66. Liczba osób 
zamieszkujących na 
nieruchomości podlegająca 
zwolnieniu: 
 
 

X 67. Stawka zwolnienia z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi [zł/osoba]: 

4,60 

= 68. Wysokość zwolnienia w zł/m-c: 

 

E.2 WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PO UWZGLĘNIENIU 
ZWOLNIENIA 

69. Wysokość opłaty w zł/m-c (od kwoty z poz. 65 należy odjąć kwotę z poz. 68): 

 
 



DGOK/DM 3/5 

 

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ – 
ZBIÓRKA SELEKTYWNA 

Uwaga: w polu „Częstotliwość odbiorów w ciągu miesiąca” należy wpisać liczbę: 1,00 dla 1 odbioru  w miesiącu, 2,17 dla 1 odbioru co 2 tygodnie, 4,33 dla 1 odbioru           
w tygodniu, 8,67 dla 2 odbiorów w tygodniu, 13,00 dla 3 odbiorów w tygodniu, 17,33 dla 4 odbiorów w tygodniu, 21,67 dla 5 odbiorów w tygodniu, 26,00 dla 6 odbiorów 
w tygodniu, 30,00 dla 7 odbiorów w tygodniu. 

 
Liczba pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości 

Stawka opłaty 
za jednokrotny odbiór 

odpadów z pojemnika (zł) Opłata [zł/miesiąc]= 
 B x C x D 

  
 

A B  C  D 

Pojemność pojemnika [m3] 
Ilość 

pojemników 
[szt.] 

x 
Częstotliwość 

odbiorów w ciągu 
miesiąca 

x 
ZBIÓRKA SELEKTYWNA 

 

0,12 (niesegregowane – zmieszane)  x  x 6,30  

0,12 (papier i tektura)  x  x 6,30  

0,12 (metale, tworzywa sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe) 

 x  x 6,30  

0,12 (szkło i opakowania ze szkła)  x  x 6,30  

0,12 (bioodpady)  x  x 6,30  

0,18 (niesegregowane – zmieszane)  x  x 9,50  

0,18 (papier i tektura)  x  x 9,50  

0,18 (metale, tworzywa sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe) 

 x  x 9,50  

0,24 (niesegregowane – zmieszane)  x  x 12,60  

0,24 (papier i tektura)  x  x 12,60  

0,24 (metale, tworzywa sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe) 

 x  x 12,60  

0,24 (bioodpady)  x  x 12,60  

0,66 (niesegregowane – zmieszane)  x  x 34,90  

0,66 (papier i tektura)  x  x 34,90  

0,66 (metale, tworzywa sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe) 

 x  x 34,90  

0,77 (niesegregowane – zmieszane)  x  x 40,70  

0,77 (papier i tektura)  x  x 40,70  

0,77 (metale, tworzywa sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe) 

 x  x 40,70  

0,80 (niesegregowane – zmieszane)  x  x 42,30  

0,80 (papier i tektura)  x  x 42,30  

0,80 (metale, tworzywa sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe) 

 x  x 42,30  

1,0 (niesegregowane – zmieszane)  x  x 52,90  

1,0 (papier i tektura)  x  x 52,90  

1,0 (metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe)  x  x 52,90  

1,1 (niesegregowane – zmieszane)  x  x 58,20  

1,1 (papier i tektura)  x  x 58,20  

1,1 (metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe)  x  x 58,20  

Pojemnik szczelny typu „beczka” 
 

 
 

   

0,12 (bioodpady wytwarzane w obiektach gastronomii, obiektach 
hotelowych i handlowych, przedszkolach, żłobkach, szkołach, 
placówkach opiekuńczych, zakładach (placówkach) żywienia 

zbiorowego, stołówkach itp.) 
 

x 

 

x 6,30  

Pojemnik typu igloo 
 

 
 

   

1,2 (papier i tektura) 
 

 
x  

x 63,40  

1,2 (szkło i opakowania ze szkła) 
 

 
x  

x 63,40  

Pojemnik typu kontener 
 

  
 

    

2,5 (papier i tektura)  x  x 132,20  

2,5 (metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe)  x  x 132,20  

3 (papier i tektura)  x  x 158,70  

3 (metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe)  x  x 158,70  

5 (papier i tektura)  x  x 264,50  

5 (metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe)  x  x 264,50  

7 (papier i tektura)  x  x 370,40  

7 (metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe)  x  x 370,40  

10 (papier i tektura)  x  x 529,10  



DGOK/DM 4/5 

 

10 (metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe)  x  x 529,10  

12 (papier i tektura)  x  x 634,90  

12 (metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe)  x  x 634,90  

15 (papier i tektura)  x  x 793,70  

15 (metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe)  x  x 793,70  

16 (papier i tektura)  x  x 846,60  

16 (metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe)  x  x 846,60  

18 (papier i tektura)  x  x 952,40  

18 (metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe)  x  x 952,40  

20 (papier i tektura)  x  x 1058,30  

20 (metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe)  x  x 1058,30  

30 (papier i tektura)  x  x 1587,40  

30 (metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe)  x  x 1587,40  

38 (papier i tektura)  x  x 2010,80  

38 (metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe)  x  x 2010,80  

40 (papier i tektura)  x  x 2116,60  

 40 (metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe)  x  x 2116,60  

 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZŁ/MIESIĄC  

70.  

 

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

OGÓŁEM DLA CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I NIEZAMIESZKAŁEJ W ZŁ/MIESIĄC 
[suma opłaty: punkt E (poz. 69) + punkt F (poz. 70)] 

71. 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 72. Imię 73. Nazwisko 

74. Imię 75. Nazwisko 

76. Data wypełnienia 
 deklaracji (dzień/miesiąc/rok) 

77. Podpis/y (pieczęć) właściciela nieruchomości / osoby/osób reprezentującej/ych 
właściciela nieruchomości (należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument,                
z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela nieruchomości) 
 
 
 

 

I. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 

 Nazwa załącznika/- ów Ilość egzemplarzy 

Załącznik DM-A 
 

 

 

 

 

J. ADNOTACJE PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 78. Uwagi przyjmującego deklarację 
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79. Data (dzień/miesiąc/rok) 
 
 

80. Podpis przyjmującego deklarację 
 
 
 
 
 

K. POUCZENIA 

1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji. 
2. Nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej - rozumie się nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
3. Nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej – rozumie się nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, innym niż opisany w ust. 2. 
4. 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 prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. 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. 
5. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, 
osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podana danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
6. Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub 
budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych. 
7. Kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny. 

L. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

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 
(tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa 
z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
1. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. 
2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający 
z obowiązujących przepisów prawa. 
3. Istnieje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 
5. Konsekwencją niepodania danych jest niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
6. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy prawa wskazane w preambule niniejszego formularza. 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 
adres – e-mail: iod@um.krakow.pl. 
adres pocztowy: Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków 
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 Załącznik do deklaracji DM  

 

 

 

 

 

DM-A 
INFORMACJE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI 

(wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności,   
UWAGA: niniejszego załącznika nie wypełniają zarządy Wspólnot Mieszkaniowych i zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych, w stosunku do 

nieruchomości pozostających w ich zarządzie (art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach).) 

Numer załącznika 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

A.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

 1. Nazwisko / Pełna nazwa współwłaściciela 
                                                                                                                                            

2. Imię 

3. PESEL/NIP 

A.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

 4. Kraj 
 

5. Województwo 6. Powiat 

7. Gmina 
 

8. Ulica 9. Nr domu   10. Nr lokalu 
 

11. Miejscowość 
 

12. Kod pocztowy 13. Poczta 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

 14. Nazwisko / Pełna nazwa współwłaściciela 15. Imię 

16. PESEL/NIP 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

 17. Kraj 
 

18. Województwo 19. Powiat 

20. Gmina 
 

21. Ulica 22. Nr domu   23. Nr lokalu 
 

24. Miejscowość 
 

25. Kod pocztowy 26. Poczta 

C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

 27. Nazwisko / Pełna nazwa współwłaściciela 28. Imię 

29.  PESEL/NIP 
 

C.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

 30. Kraj 
 

31.  Województwo 32. Powiat 

33. Gmina 
 

34. Ulica 35. Nr domu   36. Nr lokalu 
 

37. Miejscowość 
 

38. Kod pocztowy 39. Poczta 

D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

 40. Nazwisko / Pełna nazwa współwłaściciela 41. Imię 

42. PESEL/NIP 
 

 

D.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

 43. Kraj 
 

44. Województwo 45. Powiat 

46. Gmina 
 

47. Ulica 48. Nr domu   49. Nr lokalu 
 

50. Miejscowość 
 

51. Kod pocztowy 52. Poczta 


