
 
 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
______________________________________________________________________________________________________  

 

 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 
 

 

 
 

Podstawa prawna:             Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

                                          (tekst  jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1454 ze zm. oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr X/95/2019 Rady Miejskiej 

                                          w Świątnikach Górnych z dnia 26 czerwca 2019 roku. 

Składający:                       Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych                      

                                          oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,                       

                                          a także innych podmiotów władających nieruchomością. 

 

Miejsce składania:            Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. K. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne. 

 

Organ właściwy                 

do złożenia deklaracji:      Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. K. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne. 

    
 

 

A.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

 
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat)  
    □   deklaracja składana po raz pierwszy 

    □    korekta deklaracji obowiązująca od …………………………..         
 

 

B.  SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
  

     □    właściciel, współwłaściciel*                      □    użytkownik wieczysty                               

     □    najemca lokalu komunalnego                     □    jednostka org. lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

     □    posiadacz                                                          □    inny podmiot władający nieruchomością                                                                                                       
 

* niewłaściwe skreślić 

 
 

C.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 

 Nazwisko i imię  

 

 
 Numer PESEL 

 

Numer telefonu 

 

 
DANE MAŁŻONKA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE 

Nazwisko i imię 

 

 

Numer PESEL Numer telefonu 

 

 

 

 
 

ADRES ZAMIESZKANIA / DO KORESPONDENCJI 

 

 Kraj 

 

Województwo Powiat 

 Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

 Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

 
 

 



D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

 Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

 Miejscowość Kod pocztowy 

 

 

Poczta 

 

 

 

  
 

DEKLAROWANE ZUŻYCIE WODY ZA POPRZEDNI ROK W GOSPODARSTWIE 

 

Średniomiesięczne zużycie wody gospodarstwa domowego = ………………m
3
/ m-c 

 

Liczba mieszkańców gospodarstwa domowego : ………………  

W przypadku nieruchomości nieprzyłączonej do wodociągu gminnego (własne ujęcie wody, studnie), średnią miesięczną ilość zużytej wody dla 
gospodarstwa domowego należy obliczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody wynoszącej 2,4-3,0 m3, gdzie wartości niższe odnoszą się do budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych na 

terenach nieskanalizowanych, a wartości wyższe odnoszą się do budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnych. 

 

 

□ □

□ Nieruchomości  zużywające do 3,50 m
3 15,00 zł □ Nieruchomości domowego zużywające do 3,50 m

3 30,00 zł

□ Nieruchomości zużywające od 3,51 m
3 

do 7,00 m
3 30,00 zł □ Nieruchomości zużywające od 3,51 m

3 
do 7,00 m

3 60,00 zł

□ Nieruchomości zużywające od 7,01 m
3 

do 11,00 m
3 53,00 zł □ Nieruchomości zużywające od 7,01 m

3 
do 11,00 m

3 106,00 zł

□ Nieruchomości zużywające od 11,01 m
3 

do 16,00 m
3 80,00 zł □ Nieruchomości zużywające od 11,01 m

3 
do 16,00 m

3 160,00 zł

□ Nieruchomości zużywające od 16,01 m
3 

do 21,00 m
3 105,00 zł □ Nieruchomości zużywające od 16,01 m

3 
do 21,00 m

3 210,00 zł

□ Nieruchomości zużywające od 21,01 m
3 

do 26,00 m
3 130,00 zł □ Nieruchomości zużywające od 21,01 m

3 
do 26,00 m

3 260,00 zł

□ Nieruchomości zużywające powyżej 26,00 m
3 150,00 zł □ Nieruchomości zużywające powyżej 26,00 m

3 300,00 zł

 OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI D NINIEJSZEJ DEKLARACJI ODPADY 

KOMUNALNE BĘDĄ:                                                                                               (Należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

segregowane niesegregowane

W przypadku nieruchomości nieprzyłączonej do wodociągu gminnego (własne ujęcie wody-studnia), średnią miesięczną ilość zużytej 

wody dla gospodarstwa domowego należy obliczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w 

sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. 

 segregowane dla niesegregowane dla

MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE                                                                                                                                         

(Należy zaznaczyć właściwy kwadrat, odpowiadający przedziałowi średniego miesięcznego zużycia wody za poprzedni rok kalendarzowy)

 
 

 
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 2018 r. poz. 1314). 

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 



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 i Gminy Świątniki Górne 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) W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie  albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne określi w drodze 

decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 

Objaśnienia: 

1) Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie gminy Świątniki Górne. 

2) Przez właścicieli 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. 

3)  Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała. 

4) Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że podmiot wynajmujący lub dzierżawiący lokal/pomieszczenia w celach komercyjnych  na nieruchomości zamieszkałej powinien 

podpisać indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego rodzaju usługi, wpisaną do rejestru działalności regulowanej. Dotyczy to również 

nieruchomości niezamieszkałych, na której powstają odpady komunalne - na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, rzemieślnicza a także każda 

nieruchomość, na której powstają odpady np. placówki oświatowe, działki rekreacyjne, cmentarze itp. 
 

 

 

 data  ...…...............................                                                                                       podpis……………………………………..      

 

 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 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) (zwanego dalej RODO), informujemy: 

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Świątniki Górne, mający siedzibę:  

32-040 Świątniki Górne ul. K. Bruchnalskiego 36, tel. 12 2704030, email: umig@swiatniki-gorne.pl 

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych iod@swiatniki-gorne.pl  

3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO - w celu wykonania zadań realizowanych  

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

4) Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. 

5) Dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane, a następnie jeśli chodzi  

o materiały archiwalne przez czas wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach. 

6) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.  

7) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilowaniu. Dane będą przetwarzane  

w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych.  

8) W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak 

ich nie podanie może skutkować ograniczeniem form komunikacji.  

O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie. 

9) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 

adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

data  ...…...............................                                                                                       podpis……………………………………..      

 

 

 

mailto:iod@swiatniki-gorne.pl

