Załącznik nr 1
do Uchwały XVII/177/20
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
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 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, jak również dla wspólnot mieszkaniowych
i spółdzielni mieszkaniowych.

Termin składania:

Deklaracja pierwsza: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca .
Nowa deklaracja: w terminie do 10 dnia miesiąca następującego, po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych
będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Prezydent Miasta Świdnicy
Miejsce składania deklaracji:

A.

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

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Deklaracja pierwsza (data zamieszkania/ powstania odpadów na nieruchomości) …............................
Korekta deklaracji (błędnie sporządzonej) obowiązuje od …............................
Nowa deklaracja (data zaistnienia zmiany) ………………………

B.

PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Właściciel / użytkownik wieczysty
Współwłaściciel / współużytkownik wieczysty
Zarządca, zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub zasobów spółdzielczych
Inny sposób władania nieruchomością

C.

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

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. IMIĘ I NAZWISKO*/PEŁNA NAZWA**

4. PESEL*

5. REGON**

6. NIP**

7. NUMER TELEFONU/ADRES E-MAIL
C.2. DANE O NIERUCHOMOŚCI Z KTÓREJ ODBIERANE BĘDĄ ODPADY
8. Miejscowość

9. Ulica

10. Nr budynku

11. Nr lokalu

12. Kod pocztowy

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeżeli jest inny niż w polu C.2.)
13. Ulica

14. Nr budynku

15. Nr lokalu

16. Miejscowość
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C.4. ADRES SIEDZIBY** (wypełnić jeżeli jest inny niż w polu C.2.)
17. Ulica

D.

18. Nr budynku

20. Miejscowość

19. Nr lokalu

OPŁATA MIESIĘCZNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

D.1. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
21.Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje .................osób (podać liczbę).
22. Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
………………………

x

(liczba mieszkańców)

………………………………. zł/osobę

= ……………………………. złotych

(stawka opłaty)

(wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi)

23. Oświadczam, że kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie
nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi):
TAK
NIE
24. Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku kompostowania odpadów ulegających
biodegradacji (WYPEŁNIĆ JEŻELI W PKT 23 ZAZNACZONO „TAK”):
………………………
(liczba mieszkańców)

x

………………………………. zł/osobę

……………………………. złotych
(wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi - wyliczona w pkt 22)

E.

= ……………………………. złotych

stawka miesięcznego zwolnienia z części
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zagospodarowują
bioodpady w kompostownikach przydomowych

-

……………………. złotych = ……………………. złotych
(wysokość miesięcznego zwolnienia
– wyliczona w pkt 24)

(wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi)

OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ
25. Imię i nazwisko składającego deklarację 26.
Czytelny
podpis
składającego deklarację

F.

(wysokość miesięcznego zwolnienia)

(pieczęć) 27. Data
deklaracji

wypełnienia

DODATKOWE INFORMACJE
28.

G.

ADNOTACJE ORGANU WERYFIKUJĄCEGO
29. Uwagi organu

30. Data weryfikacji

31. Podpis weryfikującego formularz
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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. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, 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 dostępne dane.
3. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Prezydent Miasta Świdnica zawiadamia
właściciela nieruchomości o wysokości opłaty. W takim przypadku właściciel nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji.

Klauzula Informacyjna
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:
1.

2.
3.

3.

4.

5.

6.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy z siedzibą w Urzędzie Miejskim przy ul. Armii Krajowej
49, 58-100 Świdnica. Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres podany wyżej, przez e-mail:
um@um.swidnica.pl, telefonicznie: 074 8562827.
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Można się z Nim skontaktować w następujący sposób: przez
e-mail: iod@um.swidnica.pl,
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w związku ze złożeniem deklaracji oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania
wymaganych danych jest brak możliwości złożenia deklaracji oraz prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym
podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z zasad
określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
W uzasadnionych przypadkach przysługują następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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Załącznik nr 2
do Uchwały XVII/177/20
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA TERENIE KTÓREJ
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
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 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, jak również dla wspólnot mieszkaniowych
i spółdzielni mieszkaniowych.

Termin składania:

Deklaracja pierwsza: w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
Nowa deklaracja: w terminie do 10 dnia miesiąca następującego, po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących
podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości
odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości

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
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Deklaracja pierwsza (data zamieszkania/ powstania odpadów na nieruchomości) …............................
Korekta deklaracji (błędnie sporządzonej) obowiązuje od …............................
Nowa deklaracja (data zaistnienia zmiany)………………………

B.

PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Właściciel / użytkownik wieczysty
Współwłaściciel / współużytkownik wieczysty
Zarządca, zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub zasobów spółdzielczych
Inny sposób władania nieruchomością

C.

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

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. IMIĘ I NAZWISKO*/PEŁNA NAZWA**

4. PESEL*

5. REGON**

6. NIP**

7. NUMER TELEFONU/ADRES E-MAIL
C.2. DANE O NIERUCHOMOŚCI Z KTÓREJ ODBIERANE BĘDĄ ODPADY
8. Miejscowość

9. Ulica

10. Nr budynku

11. Nr lokalu

12. Kod pocztowy

C.3. ADRES KORESPONDENCJI (wypełnić jeżeli jest inny niż w polu C.2.)
13. Ulica

14. Nr budynku

15. Nr lokalu

16. Miejscowość
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C.4. ADRES SIEDZIBY** (wypełnić, jeżeli jest inny niż w polu C.2.)
17. Ulica

18. Nr budynku

19. Nr lokalu

20. Miejscowość

D.
OPŁATA MIESIĘCZNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
D.1. DOTYCZY NIERUCHOMOŚĆI NIEZAMIESZKAŁYCH

Pojemność

Pojemnik 60 l

21.

22.

23.

Pojemnik 120 l

24.

25.

26.

Pojemnik 240 l

27.

28.

29.

Pojemnik 660 l

30.

31.

32.

Pojemnik 1100 l

33.

34.

35.

Pojemnik 7000 l

36.

37.

38.

worek o pojemności 120 l

39.

40.

41.

Wysokość
opłaty
miesięcznej
(suma kwot z ostatniej kolumny)

E.

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi 42.

OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ
43. Imię i nazwisko składającego
deklarację

F.

Wysokość miesięcznej
opłaty
(stawka opłaty x ilość
pojemników)

Wysokość stawki za pojemnik
o określonej pojemności (zł)

Ilość

44. Czytelny podpis (pieczęć)
składającego deklarację

45. Data wypełnienia
deklaracji

DODATKOWE INFORMACJE
46.

G.

ADNOTACJE ORGANU WERYFIKUJĄCEGO
47. Uwagi organu

48. Data weryfikacji

49. 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 2019 r. poz. 1438, 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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.).
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3.

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 dostępne dane, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym średnią
ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Prezydent Miasta Świdnica zawiadamia
właściciela nieruchomości o wysokości opłaty. W takim przypadku właściciel nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji.

Klauzula Informacyjna
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy z siedzibą w Urzędzie Miejskim przy ul. Armii Krajowej
49, 58-100 Świdnica. Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres podany wyżej, przez e-mail:
um@um.swidnica.pl, telefonicznie: 074 8562827.
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Można się z Nim skontaktować w następujący sposób: przez
e-mail: iod@um.swidnica.pl,
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w związku ze złożeniem deklaracji oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania
wymaganych danych jest brak możliwości złożenia deklaracji oraz prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym
podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z zasad
określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
W uzasadnionych przypadkach przysługują następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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Załącznik nr 3
do Uchwały XVII/177/20
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
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 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, jak również dla wspólnot mieszkaniowych
i spółdzielni mieszkaniowych.

Termin składania:

Deklaracja pierwsza: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych
Nowa deklaracja: w terminie do 10 dnia miesiąca następującego, po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących
podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości
odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości

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
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Deklaracja pierwsza (data zamieszkania/ powstania odpadów na nieruchomości) …............................
Korekta deklaracji (błędnie sporządzonej) obowiązuje od …............................
Nowa deklaracja (data zaistnienia zmiany)………………………

B.

PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Właściciel / użytkownik wieczysty
Współwłaściciel / współużytkownik wieczysty
Zarządca, zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub zasobów spółdzielczych
Inny sposób władania nieruchomością

C.

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

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. IMIĘ I NAZWISKO*/PEŁNA NAZWA**

4. PESEL*

5. REGON**

6. NIP**

7. NUMER TELEFONU/ADRES E-MAIL
C.2. DANE O NIERUCHOMOŚCI Z KTÓREJ ODBIERANE BĘDĄ ODPADY
8. Miejscowość

9. Ulica

10. Nr budynku

11. Nr lokalu

12. Kod pocztowy

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeżeli jest inny niż w polu C.2.)
13. Ulica

14. Nr budynku

15. Nr lokalu

16. Miejscowość
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C.4. ADRES SIEDZIBY** (wypełnić jeżeli jest inny niż w polu C.2.)
17. Ulica

D.

18. Nr budynku

20. Miejscowość

19. Nr lokalu

OPŁATA MIESIĘCZNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

D.1. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
21.Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje .................osób (podać liczbę).
22. Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
………………………

x

(liczba mieszkańców)

………………………………. zł/osobę

= ……………………………. złotych

(stawka opłaty)

(wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi)

23. Oświadczam, że kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie
nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi):
TAK
NIE
24. Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku kompostowania odpadów ulegających
biodegradacji (WYPEŁNIĆ JEŻELI W PKT 23 ZAZNACZONO „TAK”)::
………………………

x

(liczba mieszkańców)

………………………………. zł/osobę
stawka miesięcznego zwolnienia z części
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zagospodarowują
bioodpady w kompostownikach przydomowych

……………………………. złotych

-

(wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi - wyliczona w pkt 22)

= ……………………………. złotych
(wysokość miesięcznego zwolnienia)

……………………. złotych = ……………………. złotych
(wysokość miesięcznego zwolnienia
– wyliczona w pkt 24)

(wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi)

D.2. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
Deklaracja ilości pojemników do zbierania odpadów komunalnych odbieranych z terenu nieruchomości (należy
wpisać liczbę pojemników, jaka będzie ustawiona na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja) wraz
z obliczeniem stawki opłaty miesięcznej

Pojemność

Wysokość stawki za pojemnik
o określonej pojemności (zł)

Ilość

Wysokość miesięcznej opłaty
(stawka opłaty x ilość
pojemników)

Pojemnik 60 l

25.

26.

27.

Pojemnik 120 l

28.

29.

30.

Pojemnik 240 l

31.

32.

33.

Pojemnik 660 l

34.

35.

36.

Pojemnik 1100 l

37.

38.

39.

Pojemnik 7000 l

40.

41.

42.

worek o pojemności 120 l

43.

44.

45.

Wysokość
opłaty
miesięcznej
(suma kwot z ostatniej kolumny)

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi 46.
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D.3. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH, tj. których część stanowi nieruchomość zamieszkałą
(pole D.1.), a część nieruchomość niezamieszkałą (pole D.2.)
47.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w polu C.2. deklaracji, odpady komunalne powstają w sposób określony
w polu D.1. i D.2.
48. Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
…………………………………. złotych
pole D.1. pkt 22 lub 24 + pole D.2. pkt 46)

OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ

E.

49. Imię i nazwisko składającego deklarację

F.

50. Czytelny podpis (pieczęć) składającego
deklarację

51. Data wypełnienia
deklaracji

DODATKOWE INFORMACJE
52.

ADNOTACJE ORGANU WERYFIKUJĄCEGO

G.

53. Uwagi organu

54. Data weryfikacji

55. 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 2019 r., poz. 1438, 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 2019 r. poz. 2010, 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 dostępne dane, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym średnią
ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
3. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Prezydent Miasta Świdnica zawiadamia
właściciela nieruchomości o wysokości opłaty. W takim przypadku właściciel nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji.
Klauzula Informacyjna
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy z siedzibą w Urzędzie Miejskim przy ul. Armii Krajowej
49, 58-100 Świdnica. Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres podany wyżej, przez e-mail:
um@um.swidnica.pl, telefonicznie: 074 8562827.
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Można się z Nim skontaktować w następujący sposób: przez
e-mail: iod@um.swidnica.pl,
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w związku ze złożeniem deklaracji oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania
wymaganych danych jest brak możliwości złożenia deklaracji oraz prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym
podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z zasad
określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
W uzasadnionych przypadkach przysługują następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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