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        Klub Radnych Rady Miejskiej  

w Świebodzicach 

        „Wspólne Świebodzice” 

 

 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 10 grudnia 2020 r. skierowane do Burmistrza Miasta,  

a zgłoszone podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniach 30 listopada –14 grudnia 

2020 r., przedstawiam, co następuje: 

 

Czy i w jaki sposób Gmina kontroluje zgodność deklaracji z rzeczywistym stanem osób 

mieszkających pod danym adresem w kontekście opłaty za wywóz odpadów komunalnych? 

 

Gmina Świebodzice na bieżąco kontroluje zgodność deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (dalej GOK) ze stanem rzeczywistym zamieszkałych 

mieszkańców. Odbywa się to przez: 

• sprawdzanie co kwartał listy nowonarodzonych oraz zmarłych mieszkańców Świebodzic; 

jeśli w danym przypadku nie została złożona deklaracja zmieniająca, osoba fizyczna 

składająca deklaracje indywidualne oraz zarządcy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni 

otrzymują wezwania do złożenia wyjaśnień wątpliwości w deklaracji o wysokości opłaty za 

GOK;  

• weryfikację nieruchomości, na których nikt nie jest zgłoszony do opłaty za GOK pod kątem 

ilości zużytej wody; jeśli ilość zużytej wody może wskazywać na zamieszkiwanie w danej 

nieruchomości mieszkańców, wystawiane jest wezwanie do wyjaśnień dla właściciela 

nieruchomości; 

• otrzymywanie na bieżąco z wydziału GNZ informacji o nadaniu numerów porządkowych 

nowo wybudowanym nieruchomościom na terenie Świebodzic; gdy właściciel takiej 

nieruchomości nie złożył deklaracji o wysokości opłaty za GOK, zostaje do niego 

wysławione wezwanie do złożenia wyjaśnień;  

• otrzymywanie od firmy odbierającej odpady – ZGK Świebodzice Sp. z o. o. raportów 

nieprawidłowości; jeśli ilość gromadzonych odpadów wskazuje na zamieszkiwanie w danej 

nieruchomości większej liczby mieszkańców, niż ta która jest zadeklarowana, zostaje 

wystawione wezwanie do wyjaśnień wątpliwości w deklaracji o wysokości opłaty za GOK;  

• kontrole wraz ze Strażą Miejską nieruchomości położonych na terenie Gminy, 

przeprowadzanie wywiadów środowiskowych wśród sąsiadów, weryfikacja całych ulic  

z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, czy 

wszystkie zamieszkałe nieruchomości zostały zgłoszone do opłaty za GOK.   
 

 

Otrzymują:  

1 x Adresat  

1 x a/a  

 

Do wiadomości:  

1 x Przewodnicząca Rady Miejskiej w Świebodzicach 

Sporządziła: Agata Wierzbicka, tel. 74 666 95 67 


