
 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIV/232/2020 

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 10 grudnia 2020 r. 
 

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

R 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ  

DOMEK LETNISKOWY I INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ  

NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

Podstawa  

prawna 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) 

Składający 

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Świebodzice, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością. 

Termin 

W terminie 14 dni powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a w przypadku zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami lub określonej w deklaracji ilości odpadów 

komunalnych powstających na danej nieruchomości w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana. 

Miejsce 

składania 

Urząd Miejski w Świebodzicach – Biuro Podawcze, ul. Stefana Żeromskiego 27, 58-160 Świebodzice   

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl  

Organ właściwy do złożenia deklaracji Burmistrz Miasta Świebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  

 pierwsza deklaracja (data zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca)  _ _ - _ _ - _ _ _ _  (d-m-r)  

 deklaracja zmieniająca (data zaistniałej zmiany) _ _ - _ _ - _ _ _ _  (d-m-r) 

 korekta deklaracji (błędnie sporządzonej)  _ _ - _ _ - _ _ _ _  (d-m-r) 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

  właściciel nieruchomości                                            współwłaściciel  nieruchomości      

  zarządca nieruchomości                                              inny podmiot ………………………………………. 

 osoba fizyczna                     osoba prawna              jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

       B. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

Nazwisko i imię / 

Pełna nazwa   

Nazwisko i imię osoby upoważnionej 

do reprezentowania  

PESEL _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ NIP _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

      B. 2. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY  
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr budynku Nr lokalu 

Miejscowość Kod Pocztowy / Poczta TELEFON KONTAKTOWY 

      B. 3. ADRES DO KORESPONDENCJI  (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania/siedziby) 
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr budynku Nr lokalu 

Miejscowość Kod Pocztowy Poczta 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

Ulica Nr budynku Nr lokalu 
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D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Ryczałtowa roczna stawka opłaty od nieruchomości,  

na której znajduje się domek letniskowy 

i innej nieruchomości wykorzystywanej 

 na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
_ _ _ _ _ _ 

E.  ZAŁĄCZNIKI  

 pełnomocnictwo                                                                             

F. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

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 2020 r. poz. 1439) bezterminowo w celu określenia poprawnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług IT, a także 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. 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Data wypełnienia deklaracji Czytelny podpis  

 

 

 

H. ADNOTACJE ORGANU  

 

 

 

 

 

 

 Pouczenie: 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienie tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z pózn. zm.) 

2. W razie niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta 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 do Burmistrza Miasta 

Świebodzice deklarację zmieniającą. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,  
w którym nastąpiła zmiana. 

4. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach w Biurze Podawczym 

osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej 
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl  

 

Objaśnienia: 

Część A. Obowiązek złożenia deklaracji   

Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

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, należy złożyć deklarację zmieniającą.  

W celu poprawienia błędu, który został popełniony przy poprzednio sporządzonej deklaracji, należy złożyć korektę deklaracji.  

Część D. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi   

Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Miasta Świebodzice zawiadamia właściciela 

nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych zwartych  

w deklaracji.    
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