POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/298/20
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/225/20 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.

1. PESEL1/REGON2

DO-2 - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

–

nieruchomości
niezamieszkałe, stanowiące część nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; oraz nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez cześć roku

2. Dzień – Miesiąc – Rok
- …......................
z dnia
do
uchwały Nr …………
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)
Rady
Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca Miejskiej
lub powstania w
na danej
Jaworznie
nieruchomości odpadów komunalnych;
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
z dnia ……………
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
Prezydent Miasta Świętochłowice
ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice

do
uchwały Nr …………
Rady
Miejskiej w Jaworznie
z dnia ……………

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

Pierwsza deklaracja

___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___

(data powstania obowiązku ponoszenia opłaty)

DATA (DD- MM -RRRR)

□

___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___

Zmiana danych zawartych w deklaracji

(data zaistnienia deklaracji)

DATA (DD- MM -RRRR)

□

___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___

Ustanie obowiązku uiszczania opłaty

(obowiązuje od)

DATA (DD- MM -RRRR)

□

___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___

Skorygowanie deklaracji

DATA (DD- MM -RRRR)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Właściciel nieruchomości

Współwłaściciel nieruchomości

Najemca, dzierżawca

Użytkownik wieczysty

Jednostka organizacyjna/Zarządca

Inny………………………………………….

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY FIZYCZNEJ
7. Imię

6. Nazwisko

8. Imię ojca

11. Nr telefonu

1

2

9. Imię matki

10. Data urodzenia

12. Adres e-mail

Dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W przypadku podania numeru PESEL należy wypełnić D.1.
W przypadku podania numeru REGON należy wypełnić D.2.
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D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE W PRZYPADKU PODANIA NR. REGON
13. Nazwa pełna

14. Nr NIP

15. Nr KRS

16. Nr telefonu

17. Adres e-mail
18. Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania właściciela nieruchomości wraz z podaniem podstawy umocowania3

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI
20. Województwo

19. Kraj

22. Gmina

21. Powiat

23. Ulica

26. Miejscowość

24. Nr domu

27. Kod pocztowy

25. Nr lokalu

28. Poczta

D.4. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne
29. Ulica

30. Nr domu

31. Nr lokalu

E1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI (Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku)
Ilość nieruchomości
32.

Ryczałtowa stawka opłaty4
33.

Wysokość rocznej opłaty ryczałtowej w złotych
(liczba z poz. 32 x stawka z poz. 33)
34.

F1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(nieruchomości niezamieszkałe, stanowiące część nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne)

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
I.
Wielkość pojemników na odpady komunalne

II.
Stawka opłaty za
pojemnik

III.
Liczba pojemników,
w które jest
wyposażona
nieruchomość

IV.
Częstotliwość
wywozu w skali
miesiąca

V.
Wysokość
miesięcznej opłaty
(iloczyn kolumn:
II x III x IV)

Pojemnik 120 l

35.

zł

40.

45.

50.

Pojemnik 240 l

36.

zł

41.

46.

51.

Pojemnik 1100 l

37.

zł

42.

47.

52.

Worek 120 l

38.

zł

43.

48.

53.

Worek 60 l

39.

zł

44.

49.

54.

Suma opłat wynikająca z części F1 = suma kwot z
kolumny V

55.

W przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo określone wzorem z rozporządzenia wydanego
na podstawie art. 80a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 201 z późn. zm.) wraz z potwierdzeniem opłaty
skarbowej. W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć wykaz wszystkich osób tworzących spółkę cywilną z podaniem numerów PESEL oraz adresów do
doręczeń.
4
Stawka określona w Uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku
letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
3
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F2. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(nieruchomości niezamieszkałe, stanowiące część nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne)

Tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale
I.
Wielkość pojemników na odpady komunalne

II.
Stawka opłaty za
pojemnik

III.
Liczba pojemników,
w które jest
wyposażona
nieruchomość

Pojemnik 120 l

56.

zł

60.

Pojemnik 240 l

57.

zł

61.

Pojemnik 1100 l

58.

zł

62.

Worek 120 l

59.

zł

63.

Suma opłat wynikająca z części F2 = suma kwot z
kolumny V

IV.
Częstotliwość
wywozu w skali
miesiąca

2
2
2
2

V.
Wysokość
miesięcznej opłaty
(iloczyn kolumn:
II x III x IV)
64.
65.
66.
67.

68.

F3. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(nieruchomości niezamieszkałe, stanowiące część nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne)

Papier
I.
Wielkość pojemników na odpady komunalne

II.
Stawka opłaty za
pojemnik

III.
Liczba pojemników,
w które jest
wyposażona
nieruchomość

Pojemnik 120 l

69.

zł

73.

Pojemnik 240 l

70.

zł

74.

Pojemnik 1100 l

71.

zł

75.

Worek 120 l

72.

zł

76.

Suma opłat wynikająca z części F3 = suma kwot z
kolumny V

IV.
Częstotliwość
wywozu w skali
miesiąca

2
2
2
2

V.
Wysokość
miesięcznej opłaty
(iloczyn kolumn:
II x III x IV)
77.
78.
79.
80.

81.

F4. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(nieruchomości niezamieszkałe, stanowiące część nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne)

Szkło
I.
Wielkość pojemników na odpady komunalne

II.
Stawka opłaty za
pojemnik

III.
Liczba pojemników,
w które jest
wyposażona
nieruchomość

Pojemnik 120 l

82.

zł

86.

Pojemnik 240 l

83.

zł

87.

Pojemnik 1100 l

84.

zł

88.

Worek 120 l

85.

zł

89.

Suma opłat wynikająca z części F4 = suma kwot z
kolumny V

IV.
Częstotliwość
wywozu w skali
miesiąca

2
2
2
2

V.
Wysokość
miesięcznej opłaty
(iloczyn kolumn:
II x III x IV)
90.
91.
92.
93.

94.
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F5. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(nieruchomości niezamieszkałe, stanowiące część nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne)

Bioodpady stanowiące odpady komunalne
I.
Wielkość pojemników na odpady komunalne

II.
Stawka opłaty za
pojemnik

III.
Liczba pojemników,
w które jest
wyposażona
nieruchomość

Pojemnik 120 l

95.

zł

99.

Pojemnik 240 l

96.

zł

100.

Pojemnik 1100 l

97.

zł

101.

Worek 120 l

98.

zł

102.

Suma opłat wynikająca z części F5 = suma kwot z
kolumny V

IV.
Częstotliwość
wywozu w skali
miesiąca

1
1
1
1

V.
Wysokość
miesięcznej opłaty
(iloczyn kolumn:
II x III x IV)
103.
104.
105.
106.

107.

G. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nieruchomości
niezamieszkałe, stanowiące część nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne)
Należy wpisać sumę kwot z poz.
55, 68, 81, 94, 107

108.
zł/m-c

H. UWAGI PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
109.

POUCZENIE
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z poźn. zm.).
Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
- art. 6m ust. 2a. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz
lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel
nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego.
- art. 6o ust. 1. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla
wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach
o podobnym charakterze.
- art. 6o ust. 3. Po doręczeniu decyzji, o której mowa w ust. 1, złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne, jeżeli nie następuje
zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w tym stawki opłaty.
- art. 6o ust. 4. Właściciel nieruchomości wobec którego została wydana decyzja, o której mowa w ust. 1, w przypadku
zmiany danych jest obowiązany do złożenia deklaracji, dotyczy to również przypadku zmiany stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust.1 i ust 2. 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), informujemy,
że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600
Świętochłowice.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych
z ochroną danych osobowych za pomocą e-mail: iod@swietochlowice.pl.
3) Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (art. 6c, 6h, 6m, 6o) oraz zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
4) Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia
przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Świętochłowice, w szczególności firmy
informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych oraz firmy wywozowe świadczące
usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Świętochłowice.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas prowadzenia sprawy oraz przez okres archiwizacji wynikający
z przepisów prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych – w sytuacjach określonych w Rozporządzeniu.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
8) Udostępnione dane osobowe nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych obejmujących dane identyfikujące właściciela nieruchomości (Pesel, imię,
nazwisko, imię ojca, imię matki, datę urodzenia, adres do korespondencji, adres nieruchomości dla której składna jest
deklaracja) jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości skutecznego złożenia
deklaracji.
Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powoduje konieczność wydania
przez Prezydenta Miasta Świętochłowice decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w odstępach kwartalnych:
do 10 marca za I kwartał,
do 10 września za III kwartał,

do 10 czerwca za II kwartał,
do 10 grudnia za IV kwartał;

Roczną opłatę ryczałtową z nieruchomości określonych w punkcie E1 należy wpłacać w terminie
do dnia 10 września.
Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (Indywidualny
Rachunek Bankowy) lub w kasie Urzędu Miejskiego.
Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą.
110.Data

111.Czytelny podpis (z podaniem imion i nazwisk; pieczątki osób upoważnionych)

I. ADNOTACJE ORGANU
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