
 

 
 

 

 

 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, 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 z późn. zm.). 
 

Składający:                       Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, spółdzielni mieszkaniowych, 

wspólnot mieszkaniowych, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających 

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. 
 

Miejsce składania:            Urząd Miejski w Świebodzicach ul. Stefana Żeromskiego 27 – biuro podawcze. 
 

Organ właściwy                 

do złożenia deklaracji:      Burmistrz Miasta Świebodzice, Rynek 1 w Świebodzicach. 
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     □    pierwsza deklaracja 

     □    zmiana danych zawartych w deklaracji      ………………………………….……… 

                                                                                                                (dzień – miesiąc – rok) 
 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 
 

Składający: 

    □    wspólnota mieszkaniowa            □    spółdzielnia mieszkaniowa               □    zarządca nieruchomości 

         □    osoba fizyczna              □    osoba prawna            □    jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**  

 

 

Właściciel / współwłaściciel  

(niepotrzebne skreślić) 

Nazwisko i imię osoby upoważnionej  

do reprezentowania 

 

Numer PESEL* 

 

Identyfikator REGON Numer NIP 

 

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 
 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Gmina 

 
Ulica Nr domu Nr lokalu 

Dzielnica 

 
Kod pocztowy Poczta Nr tel. (niewymagane) 

Obręb/arkusz/numer działki 

 

 

Sposób zbierania odpadów z nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

                    □    selektywnie                     □    nieselektywnie 
 



 
 

1.1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa domowe) 
 

 

a) Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje: ……….….……. 
                                                                                                                                                                                                                        (liczba mieszkańców) 

b) Wyliczenie stawki opłaty: 
 
………………………… x ……………………………………………………. = ………….…………………………………………………….. zł 

  (liczba mieszkańców)        (stawka określona uchwałą Rady Miejskiej)             (wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami) 
 

1.2. Dotyczy nieruchomości zamieszkałych (zabudowanej budynkiem wielolokalowym) 
 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje: ……..…….….……. 
                                                                                                                                                                                                                    (liczba mieszkańców) 

Wyliczenie miesięcznej opłaty oraz liczba osób w poszczególnych lokalach określone jest w załączniku D.1. 

Opłata miesięczna stanowi sumę iloczynów wyliczonych  w kolejnych pozycjach załącznika/załączników D.1. 
 

                                             □                                                                       …………………….. 

                        (w przypadku składania załącznika D.1. zaznaczyć kwadrat)                       (liczba załączników)  

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem/załącznikami D.1.wynosi: 
 

………………………………………….zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………..) 

 

2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 
 

 

a) Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady komunalne     

gromadzone są:  ………..……………………………………………………..................................................................... 
                                                                                                        (liczba i rodzaj pojemników) 
 

b) Rodzaj prowadzonej działalności i powierzchnia użytkowa lokalu: …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………..  

2.1 Wyliczenie opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych 
 

Wielkość pojemnika 
Stawka opłaty 

za pojemnik 
Ilość pojemników 

Częstotliwość 

wywozu pojemników 

w miesiącu 

Liczba pojemników 

(ilość x częstotliwość) 

Wysokość 

miesięcznej opłaty za 

pojemnik (stawka x 

liczba pojemników) 

120 L      

240L      

360 L      

1100 L      

7000 L      

Miesięczna kwota opłaty  

 

3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości, stanowi nieruchomość o której mowa           

w pkt 1,  a w części nieruchomość, o której mowa w pkt 2. 
 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają     

w sposób określony w pkt 1 i 2.  
 

D.  ZAŁĄCZNIKI   (należy wymienić rodzaj załącznika) 
 

Należy wymienić rodzaj załącznika zgodnie z objaśnieniami, nie dotyczy załącznika D.1, o którym mowa w części C.1.2. 

deklaracji. 

 

 

 



 

 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
 

 

 
 

       ………………………………………                                                 …………………..……………….. 
                              (miejscowość i data)                                                                                                                        (czytelny podpis) 
 
 

F. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 
 

 

Pouczenie: 

1) 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. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.). 
 

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Świebodzice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych. 

 

3) 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 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta 

Świebodzice nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 

wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
 

Objaśnienia: 

1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP. Numer PESEL wpisują do 

deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL. 
 

2) Właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne - określonej w części C deklaracji, podzielono na trzy grupy opisane  w punktach 1, 2 i 

3:  
 

Punkt 1 - dotyczy właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, na których stale i czasowo 

zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C pkt 1, D i E. 
 

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.   
 

Punkt 2 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, rzemieślnicza a także każda 

nieruchomość, na której powstają odpady np. ogródki działkowe, działki rekreacyjne, cmentarze itp. 

Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C pkt 2, D i E. 
 

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej wielkości - odbieranych w ciągu 

miesiąca oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Punkt 3 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują 

mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa lub rzemieślnicza. Właściciele tych nieruchomości 

wypełniają deklarację w częściach A, B, C, D i E. Wyliczenia miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez wypełnienie pkt 1 i 2 w części C, a następnie 
zsumowanie naliczonych opłat w pkt 3. 

3) W przypadku gdy nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym i występuje konieczność wskazania liczby mieszkańców każdego z lokali, 

składający deklarację załącza stosowną ilość załączników D.1 stanowiących integralną część deklaracji. 
 

4) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała. 
 

5) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji, w szczególności są: 

 kopia umowy zawartej z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych – obowiązkowo do pierwszej deklaracji, 

 pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika, 

 kopia umowy, w przypadku korzystania przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości z wspólnego punktu gromadzenia odpadów, 
6) Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że podmiot wynajmujący lub dzierżawiący lokal/pomieszczenia na nieruchomości zamieszkałej powinien: 

 złożyć indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 w przypadku wspólnego korzystania z pojemników na odpady z właścicielem nieruchomości zamieszkałej powinien poświadczyć ten fakt, kopią umowy 

na wspólne korzystanie z pojemników (umowa stanowi załącznik do deklaracji). 

 
Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 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) informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Świebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, tel. 74-666-95-55, e-mail: 

sekretariat@swiebodzice.pl. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@swiebodzice.pl lub pisemnie na adres 

siedziby administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą: przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.); przetwarzane w celu określenia poprawnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; przetwarzane 

bezterminowo. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług IT, a także do ZGK Świebodzice Spółka z o. o. w celu wykonania usługi odbioru odpadów. 
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych 

niemożliwe będzie naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odebranie z Pani/Pana nieruchomości odpadów komunalnych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

mailto:sekretariat@swiebodzice.pl
mailto:iod@swiebodzice.pl


 

Załącznik D.1. do deklaracji  

o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi dla  

nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym 

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość Ulica Nr domu (nieruchomości) 

 

Oświadczam, że na terenie wskazanej nieruchomości zamieszkuje…………………………………… 
                                                                                                                         (liczba mieszkańców) 

Lp. Nr lokalu Liczba 

mieszkańców 
Stawka opłaty  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

SUMA  
   

Opłata miesięczna stanowi sumę iloczynów wyliczonych w kolejnych pozycjach załącznika D.1. 

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………………. zł 

PODPIS SKŁADAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK D.1. 

 

           ………………………………….                                  …………………………………… 
                       (miejscowość i data)                                                                                                              (czytelny podpis) 


