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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: 
 
Miejsce składania: 
Składający:            
 
Termin składania: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.  Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 
Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno 
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych 
na terenie Gminy Świeszyno 
- do 15 sierpnia 2015 r. dla pierwszej deklaracji  
- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
- w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji 

 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 
Wójt  Gminy  Świeszyno,  Świeszyno  71,  76-024  Świeszyno 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji  

□     PIERWSZA DEKLARACJA                □   ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI 
C. DANE IDENTYFIKACYJNE 
C.1 OSOBY FIZYCZNE 
C.1.1  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ Numer PESEL   

           
 

Nazwisko    
 
 

Pierwsze imię    Drugie imię    Data urodzenia 
 

………-………-…………… 
(dzień-m-c-rok) 

Imię ojca    
 
 

Imię matki Numer telefonu    Adres e-mail 

C.1.2  DANE WSPÓŁMAŁŻONKA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA                                         
                                    NIERUCHOMOŚCI 

Numer PESEL 
           

 

Nazwisko    
 
 

Pierwsze imię    Drugie imię    Data urodzenia 
 

………-………-…………… 
(dzień-m-c-rok) 

Imię ojca    
 

Imię matki Numer telefonu    Adres e-mail  

C.2 POZOSTAŁE PODMIOTY 
Pełna nazwa 

Numer telefonu  Adres e-mail  

Osoby upoważnione do reprezentowania 
…………………………………………….  podstawa umocowania………………………………………………………… 
 
…………………………………………….  podstawa umocowania………………………………………………………… 
 
Sposób reprezentacji …………………………………………………………………………………………………………. 
C.3 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 
Kraj 
 

Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu 
 

Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
 

D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
D.1 ADRES NIERUCHOMOŚCI 
Kraj 
 

Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu 
 

Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
 

D.2 ADRES DO KORESPONDENCJI 
Kraj 
 

Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu 
 

Nr lokalu 
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Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
 

D.3 FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ WŁAŚCICIEL               □  WSPÓŁWŁAŚCICIEL                □      INNY: …………………………………………. 
                                                                                                                                      (należy podać jaki) 

E.  WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

      □      NIE SEGREGUJĘ ODPADÓW                                              □      SEGREGUJĘ ODPADY 
                                  
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje:   
                                                                                                                                                               ...................................  osób. 
                                                                                                                                                                                                                                             (należy podać liczbę mieszkańców) 
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn zadeklarowanej liczby osób 
oraz stawki opłaty zatwierdzonej uchwałą Rady Gminy Świeszyno w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty. Aktualną uchwałę w powyższej sprawie można znaleźć na stronie internetowej Gminy 
Świeszyno (www.swieszyno.pl), zakładka: Gospodarka odpadami. 
                                Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
 
                                     ………………..   ×  …………………  =    ……………….. 
                                                             (liczba osób zamieszkujących                    (stawka opłaty)                         (wysokość miesięcznej opłaty) 
                                                                         nieruchomość) 
 
DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

□ Oświadczam, że właścicielowi nieruchomości przysługuje zwolnienie, o którym mowa w uchwale Rady Gminy Świeszyno, 
w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 
r., poz. 163) 
                        ………………………….. x ………………………. = ………………………………….. 
                                                 (liczba osób uprawnionych)                                   ( kwota zwolnienia)                                    (wysokość miesięcznego zwolnienia) 

 
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po odliczeniu zwolnień – do zapłaty kwota  ………………… 
 
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą.          
                                                                                                                    ………………………….… 
                                                                                                           
…………………………                                                                  ………………………… 
         (miejscowość i data)                                                                                             (czytelne podpisy składających deklarację) 
 
G. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
……………………                                                                                                     ………………………………… 
Data przyjęcia deklaracji                                                                                        Sprawdzono pod względem formalnym 
 
 
Pouczenie: 
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 2014 r. , poz. 1619 z późn. zm.). 
 
Objaśnienia: 
1) Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Gminy Świeszyno: www.swieszyno.pl 
2) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
do Wójta Gminy Świeszyno w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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 razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości 
co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Świeszyno 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. 
5) Osoby składające deklarację są zobowiązane wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami bez wezwania, miesięcznie,  do 15 
dnia miesiąca którego opłata dotyczy, na rachunek bankowy Gminy Świeszyno nr 35 8566 0003 0001 0360 2005 0154, 
prowadzony przez BBS Darłowo. 
6) W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uiścił ją 
w wysokości niższej od należnej, Wójt Gminy Świeszyno określi, w drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 


