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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 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 

odpadów komunalnych – dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
- 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): 

wieczysty             

 

 

 

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 

 

C.3. DANE O NIERUCHOMOŚCI Z KTÓREJ ODBIERANE BĘDĄ ODPADY 

 17. Ulica 

 

18. Nr budynku 

 

19. Nr lokalu 

 

20. Miejscowość 
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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 

  

 

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 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.)   
 
Załącznik uwzględnia Uchwałę nr 84/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie stwierdzenia 

nieważności części uchwały 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. 
 


