
UCHWAŁA NR XLIII/508/14
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1399, z późn. zm.),  uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica, 
stanowiący  załącznik nr 1 do uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica, stanowiący  załącznik nr 2 do uchwały.

3. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych na których powstają 
odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica, stanowiący  załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w §1, właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto 
Świdnica zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Świdnicy:

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości

odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

2. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 2 oraz ust. 3 właściciele nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Miasto Świdnica zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w terminie do 30 listopada 
2014 roku.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnica.

§ 4.  Traci moc Uchwała nr XXIII/275/12 Rady Miejskiej Świdnicy z dnia 21 grudnia 2012 roku

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 
z 2013r., poz. 335).

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 września 2014 r.

Poz. 3851



§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady:
J. Gadzińska
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POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

          Załącznik nr 1 
          do Uchwały XLIII/508/14 

          Rady Miejskiej w Świdnicy 

          z dnia 29 sierpnia 2014 r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn.zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Świdnica, przez których 

rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości 

w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością 

Termin składania: Deklaracja pierwsza: 

- w terminie do dnia 28 lutego 2013r. lub w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 

lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych – dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
- w terminie do dnia 30 kwietnia  2013r. lub w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych – dla pozostałych właścicieli, 

Deklaracja korygująca: w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Organ właściwy do złożenia 
deklaracji: 

Prezydent Miasta Świdnicy 

Miejsce składania 
deklaracji: 

Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI – w przypadku składania korekty deklaracji należy złożyć pisemne 

uzasadnienie przyczyny korekty – art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 

 1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

 2. Uzasadnienie do korekty deklaracji 

 

 

 

 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

 

 

nieruchomością 

C. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
* - dotyczy płatnika będącego osobą fizyczną ** - dotyczy płatnika niebędącego osobą fizyczną 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 4. Rodzaj płatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

5. Imię i nazwisko*/Pełna Nazwa** 

 

6. PESEL* 

 

7. REGON** 8. NIP** 9. PKD** 

C.2. ADRES DO KORESPONDENCJI*/ADRES SIEDZIBY** 

 10. Kraj 

 

11. Województwo 

 

12. Miejscowość 

 

13. Ulica 14. Nr budynku 15. Nr lokalu 16. Kod pocztowy 
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C.3. DANE O NIERUCHOMOŚCI Z KTÓREJ ODBIERANE BĘDĄ ODPADY 

 17. Ulica 

 

18. Nr budynku 

 

19. Nr lokalu 

 

20. Miejscowość 

 

21.Oświadczam, że na terenie nieruchomości  zamieszkuje .................osób (podać liczbę). 

22. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

 

 

Jeżeli na terenie nieruchomości jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów stosuje się niższe stawki opłat. 

D. OPŁATA MIESIĘCZNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 23. Liczba mieszkańców 

 

 

 

 x 

24. Stawka opłaty 

miesięcznej określona w 

uchwale Rady Miejskiej w 

Świdnicy 

 

 = 

25. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pozycja 23 x pozycja 24) 

 

osób 

 

               zł/osobę złotych 

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ 

 Oświadczam, że są mi znane przepisy art. 56 §1. Kodeksu karnego skarbowego (Dz. U. z 2013r. poz. 186) o odpowiedzialności za 

podanie danych niezgodnie z prawdą . 

26. Imię i nazwisko 

 

27. Data wypełnienia deklaracji 

 

28. Podpis (pieczęć) składającego deklarację 

 

 

 

F. 
DODATKOWE INFORMACJE 

29.               

 

G. ADNOTACJE ORGANU WERYFIKUJĄCEGO 

 30. Uwagi organu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Data weryfikacji 

 

32. Podpis weryfikującego formularz 

 

 
Pouczenie 
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Z 2012 r., poz. 1015, z późn. zm.). 

2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z 

późn. zm.) „W razie niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta Świdnica określi, w drodze 

decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość 

odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze”. 

3. Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Administratorem danych 

osobowych jest Prezydent Miasta Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań 

gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. Poz. 1399 z późn. zm.) 

4. Podanie danych jest obowiązkowe, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. Poz. 1399 z 

późn. zm.)   
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Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XLIII/508/14 

Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia 29 sierpnia 2014 r. 

 
 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM K OLOREM 
________________________________________________________________________________________________ 

 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH,  

NA KTÓRYCH POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE 
 

 

Podstawa prawna:      Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
                                    (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.). 
 

Składający:                 Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Świdnica,  
przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością 
 

Termin składania:       Deklaracja pierwsza – w terminie do 30 listopada 2014 r. lub w terminie 14 dni od dnia powstania na danej  
nieruchomości odpadów komunalnych 
Korekta deklaracji – w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych, będących podstawą do ustalenia 
wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami. 
 

 

Miejsce składania:      Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica     
                           

Organ właściwy do     Prezydent Miasta Świdnicy 
złożenia deklaracji:         
 

A. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI – w przypadku składania korekty deklaracji należy złożyć pisemne 
uzasadnienie przyczyny korekty – art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
 

 

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie  
znaku X): 

     □  pierwsza deklaracja obowiązuje od dnia…………………………………….. 

     □   zmiana danych zawartych w deklaracji    
 

B. PODMIOT ZOBOWI ĄZANY DO ZŁO ŻENIA DEKLARACJI  

 

2. Rodzaj podmiotu władającego nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X): 

     □ właściciel/użytkownik wieczysty                                  

       □  współwłaściciel/współużytkownik wieczysty    

     □  zarządca, zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub zasobów spółdzielczych  

     □  inny…………………… 
 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę  
 

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi  
**nie dotyczy osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej 
***pole nieobowiązkowe, dane zawarte w rubrykach ułatwią kontakt ze składającym deklarację 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 

3. Rodzaj płatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X): 

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

4. Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 
 

5. Identyfikator podatkowy ( PESEL* / NIP**) 
 

6. Identyfikator REGON** 
 
 

7. Numer telefonu:*** 
 

8. Adres e-mail:*** 
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C.2. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY  

 9. Kraj 
 

10. Województwo 
 

11. Miejscowość 
 

 12. Ulica 
 

13. Nr budynku 14. Nr lokalu 15. Kod pocztowy 16. Poczta 
 

 

C.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
(dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)  

 

 17. Ulica 
 

18. Nr domu 
 

19. Nr lokalu 
 
 

20. Miejscowość  
 

 21. Nr ewidencyjny działki z rejestru gruntów (dotyczy  nieruchomości niezabudowanej oraz w przypadku braku 
nadanego numeru budynku): 
 

 

D. INFORMACJE O ODPADACH Z NIERUCHOMO ŚCI I RODZAJU PROWADZONEJ ZBIÓRKI  

 22. Rodzaj nieruchomości niezamieszkałej lub zakres prowadzonej działalności (wpisać odpowiednio, np. lokal 
handlowy, lokal gastronomiczny, biuro, garaż, itp.): 

 
 

 

 Na terenie nieruchomości znajduje się/pracuje (należy podać ilość): 

 1) pracowników 23.                                      osób 

 2) uczniów / dzieci w szkole, przedszkolu, żłobku   24.                                     osób 

 3) miejsc konsumpcyjnych w lokalu gastronomicznym/stołówce  25.                                     szt. 

 4) ogródków działkowych w rodzinnym ogrodzie działkowym  26.                              szt. 

 5) łóżek w szpitalu, domu opieki, hotelu, pensjonacie, itp. 27.                                     szt. 

 Łączna minimalna pojemność obliczona wg § 8. 1 Regulaminu4 28. litrów 

 29. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób: 

□ selektywny                   □  nieselektywny (zmieszany) 
 

 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 Rodzaj pojemnika Liczba pojemników 

(łącznie nie mniej niż w 
polu 28) 

Liczba opróżnień w 
miesiącu  

(nie mniej niż 4 razy) 

Stawka opłaty* Wysokość miesięcznej opłaty  
(pomnożyć wartość kolumn  

2,3 i 4) 
 1 2 3 4 5 

 Pojemność 60 l 
  zł zł 

 Pojemność 110 l 
  zł zł 

 Pojemność 120 l 
  zł zł 

 Pojemność 240 l 
  zł zł 

 Pojemność 660 l 
  zł zł 

 Pojemność 1100 l 
  zł zł 

 Pojemność 7000 l 
  zł zł 

 SUMA wysokości opłaty za poszczególne pojemniki (suma wartości z kolumny 5) 30. zł 

* stawka opłaty określona w uchwale Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie ustalania stawki opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 
odpady  komunalne 
F.  ZAŁĄCZNIKI (jeżeli wystąpią)  
 31. Do deklaracji załączono następujące załączniki: 

      □    uzasadnienie do korekty           □    inne ………………………………………………………………………          
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G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJ ĄCEGO OŚWIADCZENIE  (niepotrzebne skreślić) 
 

 32. Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej, zgodnie z art. 54 Kodeksu karnego 
skarbowego,  za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.  
 
 
  ………………….…………………………                             …..……..…………………….…………….. 
                              (miejscowość i data)                                                                                              (czytelny podpis) 

Przez podpisanie niniejszego oświadczenia, wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla celów 
związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych. 

H. ADNOTACJE ORGANU: 
 
 
 
 
 
 

 

33. Uwagi organu 
 
 

 34. Data weryfikacji 

 

35. Podpis weryfikującego formularz 
 

 

Pouczenie: 

1) W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1015).  

2) Zgodnie z art. 6 o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391)  
w razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Prezydent Miasta Świdnica 
określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym 
średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.  

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 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy 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. 

4) Według Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica, łączna minimalna pojemność pojemników 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na terenie nieruchomości, przy zachowaniu częstotliwości ich 
opróżniania określonej w § 12 ust. 1 pkt 1 tego regulaminu, powinna wynosić: 

− dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków - co najmniej 5 l na każdego ucznia, studenta, dziecko, pracownika; 
− dla lokali i punktów handlowych - co najmniej 15 l na każdego pracownika; 
− dla lokali gastronomicznych - co najmniej 20 l na każde miejsce konsumpcyjne; 
− dla punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej 15 l na każdego pracownika; 
− dla biur, zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - co najmniej 10 l na każdego pracownika; 
− dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. - co najmniej 15 l na jedno łóżko; 
− dla ogrodów działkowych - co najmniej 10 l na każdą działkę w okresie od 1 maja do 30 września; w okresie od 1 marca do 30 

kwietnia oraz od 1 października do 31 października co najmniej 5 l na każdą działkę, a po tym okresie pojemnik 1100 l na każdy 
ogród działkowy; 

− dla targowisk, hal targowych, giełd - co najmniej 15 l na każdego pracownika; 
− dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej oraz urzędów - co najmniej 15 l na każdego pracownika; 
− dla cmentarzy - co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku. 

 

Objaśnienia: 

Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Posiadacz – należy przez to rozumieć użytkownika, zastawnika, najemcę, dzierżawcę lokalu, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

Przedsiębiorca odbierający odpady - rozumie się przez to podmiot lub podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przetwarzania tych odpadów, który został wybrany w drodze przetargu, o którym mowa w 
art. 6d ustawy i z którym zarządzający systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli Gmina Miasto Świdnica, podpisał umowę. 
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Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLIII/508/14 

Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia 29 sierpnia 2014 r. 

 
 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM K OLOREM 
________________________________________________________________________________________________ 

 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI W CZĘŚCI 

ZAMIESZKAŁYCH, A W CZ ĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJ Ą 
ODPADY KOMUNALNE 

 
 

Podstawa prawna:      Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
                                    (tekst  jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399z późn. zm.). 
Składający:                 Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta 
Świdnica,  

przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i 
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością 

Termin składania:       Deklaracja pierwsza – w terminie do 30 listopada 2014 r. lub w terminie 14 dni od dnia powstania na danej  
nieruchomości odpadów komunalnych 
Korekta deklaracji – w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych, będących podstawą do ustalenia 
wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami. 

 

Miejsce składania:      Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica     
                           

Organ właściwy do     Prezydent Miasta Świdnicy 
złożenia deklaracji:         
 

A. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI – w przypadku składania korekty deklaracji należy złożyć pisemne 
uzasadnienie przyczyny korekty – art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
 

 

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie  
znaku X): 

     □  pierwsza deklaracja obowiązuje od dnia…………………………………………… 

     □   zmiana danych zawartych w deklaracji    
 

B. PODMIOT ZOBOWI ĄZANY DO ZŁO ŻENIA DEKLARACJI  

 

2. Rodzaj podmiotu władającego nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X): 

     □ właściciel/użytkownik wieczysty                                  

       □  współwłaściciel/współużytkownik wieczysty    

     □  zarządca, zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub zasobów spółdzielczych  

     □  inny…………………… 
 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę  
 

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi  
**nie dotyczy osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej 
***pole nieobowiązkowe, dane zawarte w rubrykach ułatwią kontakt ze składającym deklarację 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 

3. Rodzaj płatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X): 

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

4. Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 
 

5. Identyfikator podatkowy ( PESEL* / NIP**) 
 

6. Identyfikator REGON** 
 
 

7. Numer telefonu:*** 
 

8. Adres e-mail:*** 
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C.2. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY  

 9. Kraj 
 

10. Województwo 
 

11. Miejscowość 
 

 12. Ulica 
 

13. Nr budynku 14. Nr lokalu 15. Kod pocztowy 16. Poczta 
 

 

C.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
(dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)  

 

 17. Ulica 
 

18. Nr domu 
 

19. Nr lokalu 
 
 

20. Miejscowość  
 

 21. Nr ewidencyjny działki z rejestru gruntów (dotyczy  nieruchomości niezabudowanej oraz w przypadku braku 
nadanego numeru budynku): 
 

 

D. INFORMACJE O ODPADACH Z NIERUCHOMO ŚCI I RODZAJU PROWADZONEJ ZBIÓRKI  

 22. Rodzaj nieruchomości niezamieszkałej lub zakres prowadzonej działalności (wpisać odpowiednio, np. lokal 
handlowy, lokal gastronomiczny, biuro, garaż, itp.): 

 
 
 

 Na terenie nieruchomości znajduje się/pracuje (należy podać ilość): 

 1) pracowników 23.                                      osób 

 2) uczniów / dzieci w szkole, przedszkolu, żłobku   24.                                     osób 

 3) miejsc konsumpcyjnych w lokalu gastronomicznym/stołówce  25.                                     szt. 

 4) ogródków działkowych w rodzinnym ogrodzie działkowym  26.                                     szt. 

 5) łóżek w szpitalu, domu opieki, hotelu, pensjonacie, itp. 27.                                     szt. 

 Łączna minimalna pojemność obliczona wg § 8. 1 Regulaminu4 28. litrów 

 29. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób: 

□ selektywny                   □  nieselektywny (zmieszany) 
 

 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI   

E.1. WYLICZENIE OPŁATY DLA CZ ĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ  
 Rodzaj pojemnika Liczba pojemników 

(łącznie nie mniej niż w 
polu 28) 

Liczba opróżnień w 
miesiącu  

(nie mniej niż 4 razy) 

Stawka opłaty* Wysokość miesięcznej opłaty  
(pomnożyć wartość kolumn  

2,3 i 4) 
 1 2 3 4 5 

 Pojemność 60 l 
  zł zł 

 Pojemność 110 l 
  zł zł 

 Pojemność 120 l 
  zł zł 

 Pojemność 240 l 
  zł zł 

 Pojemność 660 l 
  zł zł 

 Pojemność 1100 l 
  zł zł 

 Pojemność 7000 l 
  zł zł 

 SUMA wysokości opłaty za poszczególne pojemniki (suma wartości z kolumny 5) 30. zł 

E.2. WYLICZENIE OPŁATY DLA CZ ĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ 

 31. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje**  ………………… osób. 
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 Ilo ść osób Stawka za osobę Opłata za część zamieszkałą 
(pomnożyć wartość kolumn 1 i 2) 

 1 2 3 
 32. osób 33. zł/os. 34. 

zł 

F. ŁĄCZNA OPŁATA MIESI ĘCZNA  (suma pól 30 i 34): 35. zł 

* stawka opłaty określona w uchwale Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie ustalania stawki opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 
odpady  komunalne 
**proszę wpisać ilość osób faktycznie przebywających na terenie nieruchomości (niekoniecznie zameldowanych) 

G.  ZAŁĄCZNIKI (jeżeli wystąpią)  
 36. Do deklaracji załączono następujące załączniki: 

      □    uzasadnienie do korekty           □    inne ………………………………………………………………………   
 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJ ĄCEGO OŚWIADCZENIE  (niepotrzebne skreślić) 
   

37. Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej, zgodnie z art. 54 Kodeksu karnego 
skarbowego,  za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.  
 
 
  ………………….…………………………….…                             ….……..………………….………….. 
                                (miejscowość i data)                                                                                                (czytelny podpis) 

Przez podpisanie niniejszego oświadczenia, wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla celów 
związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych. 

I. ADNOTACJE ORGANU: 
 
 
 
 
 
 

 

38. Uwagi organu 
 
 
 

 39. Data weryfikacji 

 

40. Podpis weryfikującego formularz 
 

 

Pouczenie: 

1) W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1015).  

2) Zgodnie z art. 6 o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w 
razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta Świdnica określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomościach o podobnym charakterze.  

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 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy 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. 

4) Według Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica, łączna minimalna pojemność pojemników 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na terenie nieruchomości, przy zachowaniu częstotliwości ich 
opróżniania określonej w § 12 ust. 1 pkt 1 tego regulaminu, powinna wynosić: 

- dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków - co najmniej 5 l na każdego ucznia, studenta, dziecko, pracownika; 
- dla lokali i punktów handlowych - co najmniej 15 l na każdego pracownika; 
- dla lokali gastronomicznych - co najmniej 20 l na każde miejsce konsumpcyjne; 
- dla punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej 15 l na każdego pracownika; 
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- dla biur, zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - co najmniej 10 l na każdego pracownika; 
- dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. - co najmniej 15 l na jedno łóżko; 
- dla ogrodów działkowych - co najmniej 10 l na każdą działkę w okresie od 1 maja do 30 września; w okresie od 1 marca do 30 

kwietnia oraz od 1 października do 31 października co najmniej 5 l na każdą działkę, a po tym okresie pojemnik 1100 l na każdy 
ogród działkowy; 

- dla targowisk, hal targowych, giełd - co najmniej 15 l na każdego pracownika; 
- dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej oraz urzędów - co najmniej 15 l na każdego pracownika; 
- dla cmentarzy - co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku. 

 

Objaśnienia: 

Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Posiadacz – należy przez to rozumieć użytkownika, zastawnika, najemcę, dzierżawcę lokalu, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

Przedsiębiorca odbierający odpady - rozumie się przez to podmiot lub podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przetwarzania tych odpadów, który został wybrany w drodze przetargu, o którym mowa w 
art.  6d ustawy i z którym zarządzający systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli Gmina Miasto Świdnica, podpisał 
umowę. 
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