
 
 

UCHWAŁA NR 231/VIII/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH 

z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ziębice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. 1439) - Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ziębice, zgodnie z załącznikami do niniejszej 
uchwały: 

1) Załącznik nr 1 – dla nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców; 

2) Załącznik nr 2 – dla nieruchomości niezamieszkałych oraz mieszanych, na których powstają odpady 
komunalne; 

3) Załącznik nr 3 - dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. 

§ 2. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać 
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. Deklarację nową należy składać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, zawartych 
w złożonej uprzednio deklaracji. 

3. Deklarację nową oraz korektę deklaracji należy złożyć na wzorach deklaracji obowiązujących w okresie 
dotyczącym wprowadzanych zmian. 

§ 3. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy składać w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Ziębicach osobiście, przesyłać pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - na 
elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego w Ziębicach. 

§ 4. 1. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie XML. 

2. Deklaracje wraz z wypełnionymi formularzami i innymi załącznikami mogą być przesyłane za 
pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 listopada 2020 r.

Poz. 6211



3. Deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
weryfikowalnego certyfikatu w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie 
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 
wewnętrznym nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. lub podpisem potwierdzonym profilem ePUAP 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 346). 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 173/VIII/2020 Rady Miejskiej 
w Ziębicach z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ziębice. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 
w życie z dniem 01 stycznia 2021 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach: 
Agata Sobków
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 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 231/VIII/2020 Rady Miejskiej 
w Ziębicach z dnia 29.10.2020 r. 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI W 
SPOSÓB CZYTELNY, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
 

D-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

 
2. Dzień-Miesiąc-Rok 

            __ __ -__ __ - __ __ __ __ 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) 

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy 

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

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 po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 

 
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Siedziba Urzędu Miejskiego w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (wynikający z art. 6m ustawy) 

4. Cel złożenia deklaracji:  
Data powstania obowiązku pierwszego złożenia deklaracji,  

          pierwsze złożenie deklaracji                                                          zmiany danych w deklaracji lub korekty deklaracji 

 zmiana danych w deklaracji          
 korekta deklaracji                                                            __ __ - __ __ - __ __ __ __ 

    
 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI1 

5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  właściciel                     użytkownik wieczysty 
  współwłaściciel                           inny podmiot władający nieruchomością 

    zarządca                                     najemca, dzierżawca 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 
D.1. Osoba fizyczna 

6. Nazwisko          7. Imiona   8. Nazwisko rodowe 

9. Data urodzenia __ __ - __ __ - __ __ __ __ 10. Imię ojca   11. Imię matki     

12. Nr telefonu      13. Adres e-mail  
 

D.2. Pozostałe podmioty 

14. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/Nazwa pełna 15. Nazwa skrócona 
 

 
          16. Nr KRS/NIP       17. Klasa PKD 

 
18. Nr telefonu               18.B  Nr telefonu komórkowego  19. Adres e-mail 

 
 
 

1. PESEL/REGON 
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20. Osoby upoważnione do reprezentowania: 2 
_________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________ podstawa umocowania __________________________________________ 

Sposób reprezentacji:3_______________________________________________________________________________ 

 

D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI, na której powstają odpady komunalne4 
21. Ulica               22. Nr domu                     23. Nr lokalu 
24. Miejscowość                                         25. Gmina                  26. Kod pocztowy    27. Poczta 

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż adres nieruchomości w D.3.) 
28. Kraj   29. Województwo          30. Powiat  

31. Gmina    32. Ulica           33. Nr domu               34. Nr lokalu  

35. Miejscowość  36. Kod pocztowy                         37. Poczta 

 

Odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny5 

 

D5. OŚWIADCZENIE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH 
BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYM6 

38. Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym kompostuje bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym. 

 

tak                    nie        

                 

 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Ogółem liczba osób zamieszkujących nieruchomość 39.                                 

E.1. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ 
MIESZKAŃCY 

I  Liczba mieszkańców 

zamieszkujących nieruchomość 
II stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami 
za jednego mieszkańca 

III  iloczyn I i II IV ulga za kompostownik 

 

......................... 

(liczba mieszkańców) 

 

40. 

 

................................. 
(stawka opłaty) 

 

41. 

 

................................. 

(miesięczna kwota 
opłaty) 

42. 

 

............... 

(miesięczna ulga na mieszkańca   
posiadającego kompostownik ) 

43. 

V Miesięczna kwota opłaty7  
44. 

(różnica między po. 42 i poz. 43)                                       zł/ miesiąc 

E.2. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ 
MIESZKAŃCY, Z UWZGLĘDNIENIEM CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY8  

I  Liczba mieszkańców 

zamieszkujących nieruchomość 
podlegająca zwolnieniu 

II stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami 
za jednego mieszkańca 

III  iloczyn I i II IV opłata po uwzględnieniu  

 częściowego zwolnienia z opłaty 

.................................. 

(liczba mieszkańców podlegająca 
zwolnieniu) 

45. 

................................. 
(stawka opłaty) 

46. 

 

.................................. 

(miesięczna opłata 
zwolnienia) 

47. 

 

........................................... 

(miesięczna kwota opłaty po uwzględnieniu 
częściowego zwolnienia z opłaty) 

Różnica między poz. 44 i poz. 47 
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48. 

V Miesięczna kwota opłaty z uwzględnieniem częściowego 

zwolnienia z opłaty  

49. 

zł/ miesiąc 

 
F. DEKLARUJĘ KORZYSTANIE Z NASTĘPUJĄCYCH POJEMNIKÓW 9 

  

F.1. Zabudowa jednorodzinna  

 

 

 

 

F.2. Zabudowa wielolokalowa (bloki) 
 

Rodzaj pojemnika Ilość sztuk 

0,06 m3 50. 

0,12 m3 51. 

0,24 m3 52. 

0,36 m3  53. 

0,66 m 3 54 

1,1 m3 55. 

7 m3 56. 

10 m3 57. 

11 m3 58. 

Worek 60 l 59. 

Worek 120 l 60. 

Rodzaj pojemnika lub worka Ilość sztuk 

0,12 m3  61. 

0,24 m3 62. 

0,36 m3 63. 

0,66 m3 64. 

1,1 m3 65. 

7 m3 66. 

10 m3 67. 

11 m3 68. 

Worek 60 l 69. 
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Zgodnie z ustaleniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ziębice pojemniki lub worki powinny być usytuowane 

w obrębie nieruchomości, a w dniu odbioru powinny zostać wystawione przed nieruchomość w sposób umożliwiający ich odbiór z 

zastrzeżeniem, iż nie mogą one zagrażać i utrudniać ruchu zarówno pieszego jak i samochodowego. 

 

 

 

 

G.PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ /OSÓB REPREZENTUJĄCYCH 
ZOBOWIĄZANEGO 

POUCZENIE 
W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 44 lub poz. 49 lub      w 
razie wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 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 2020 r., poz. 1427) 

 
Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – właściciel nieruchomości 
jest zobowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości 
jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 

Oświadczam, iż dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Ziębic 
   
 
 
 
 
Data ………………………………………..  ……………………………………........................................... 
                                                                                                        podpis osoby upoważnionej  

Worek 120 l 70. 

1 W zabudowie wielolokalowej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.  
2 Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania. W przypadku pełnomocnictwa 
ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego 
odpisu z uiszczoną opłatą skarbową. 
3 Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy posiadają pełnomocnictwo łączne. 
4 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
5 Selektywna zbiórka odpadów będzie podlegała kontroli. Zbieranie odpadów w sposób selektywny polega na segregacji odpadów, w ramach której dany 
strumień odpadów, w celu ułatwienia przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i cechami. Sposób 
selektywnego zbierania określa szczegółowo Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Ziębice 
6 Odpady komunalne ulegające biodegradacji- w osobnym pojemniku lub worku chyba,               że prowadzone jest ich kompostowanie we własnym 
zakresie przy pomocy kompostowników przydomowych, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia. 
7 Opłatę z poz. 44 lub poz. 49 należy wpłacać w odstępach miesięcznych, do 15 dnia miesiąca            na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 
w Ziębicach. 
8 Zwolnienie w rozumieniu Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
9 Pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela zgodnie 
z § 14 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ziębice. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 6211



 5 

Pouczenie: 
1. W przypadku niedokonania w obowiązującym terminie wpłaty całej kwoty wskazanej                 w 
poz. 44 lub w przypadku jej wpłacenia w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 
r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427). 
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w 
wysokości dwukrotnej stawki ustalonej w § 1 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej nr ..../VIII/2020 z dnia 
29 października 2020 r.  
3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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. 
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty                 za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających 
na danej nieruchomości, zawartych w złożonej uprzednio deklaracji właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć nową deklarację  w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia. 
5. W razie niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty                       za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych 
zawartych w deklaracji, Burmistrz Ziębic 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. 
6. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dostarczyć do 
Urzędu Miejskiego w Ziębicach osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub           za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej 
Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl. 
Klauzula informacyjna: 
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”) 
i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Urząd Miejski w Ziębicach,            ul. 
Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ziębice,                               ul. 
Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice. 
2.Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:  tel. 
74 8 163 870, e-mail: iod@ziebie.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu podjęcia działań mających na celu prawidłowe 
określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,                     na podstawie 
obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439). 
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy                  z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439). 
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zostaną zlecone usługi związane                   z 
przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy 
zawartej z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 
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6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w 
pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 
7. Wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miejskim                    w 
Ziębicach przysługują odpowiednie prawa wynikające z 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 i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w 
tym: 

➢ prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

➢ prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane   są 
nieprawidłowe lub niekompletne; 

➢ prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
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 dyrektywy95/46/WE, przysługuje Pani/Panu 
prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Urzędem 
Miejskim w ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice, drogą elektroniczną poprzez e-mail: 
sekretariat@ziebice.pl ; urzad@ziebice.pl, telefonicznie pod numerem 74 8 163 870  lub pisemnie 
na adres Urząd Miejski w ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice. 
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1. PESEL/REGON  Załącznik nr 2 do Uchwały nr 231/VIII/2020 Rady Miejskiej 

w Ziębicach z dnia 29.10.2020 r.  
 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI  
W SPOSÓB CZYTELNY, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 
D-2 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy  
oraz części nieruchomości zamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy 

 
2. Dzień-Miesiąc-Rok 

__ __ - __ __ - __ __ __ __ 
 

\ 
Podstawa prawna:                  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                       

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) 
 

Składający:                   Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne            
w rozumieniu ustawy 

 
Termin składania:      W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub                                                

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 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Siedziba Urzędu Miejskiego w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (wynikający z art. 6m ustawy) 

4. Cel złożenia deklaracji:  
Data powstania obowiązku pierwszego złożenia deklaracji 

          pierwsze złożenie deklaracji                                                 zmiany danych w deklaracji lub korekty deklaracji  

 zmiana danych w deklaracji    __ __ - __ __ - __ __ __ __ 
 korekta deklaracji                                                                                        

C. PODMIOT  ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  właściciel    użytkownik wieczysty 
   współwłaściciel   inny podmiot władający nieruchomością 

  zarządca   najemca, dzierżawca 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

     6. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/Nazwa pełna 7. Nazwa skrócona 
 

 
      8. Nr KRS/NIP  9. Klasa PKD 
         
 

10. Nr telefonu     11. Adres e-mail 
 
 

12. Osoby upoważnione do reprezentowania: 1 
_________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________ podstawa umocowania __________________________________________ 

      

 

 

 

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

____________________________________ podstawa umocowania _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________ podstawa umocowania _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Sposób reprezentacji:2______________________________________________________________________________ 
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D.1. DANE NIERUCHOMOŚCI, na której powstają odpady komunalne 
13. Ulica            14. Nr domu    15. Nr lokalu 

 
16. Miejscowość                      17. Gmina        18. Kod pocztowy 19. Poczta 

 

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż adres nieruchomości w D.1.) 

20. Kraj   21. Województwo          22. Powiat  
 

23. Gmina    24. Ulica           25. Nr domu               26. Nr lokalu  
 

27. Miejscowość   28. Kod pocztowy         29. Poczta 

 
 

Odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny3 

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 

Opis rodzaju prowadzonej działalności4: 

………………………………………………………………………………………………...……………………..……
……………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………. w ramach której średnio na dzień: 
a. w placówce oświatowej uczy się …………………. uczniów, 
b. w budynku użyteczności publicznej jest zatrudnionych ……………………… pracowników, 

c. jest usytuowanych …………. lokali handlowych, o łącznej powierzchni użytkowej …………… m2, 
d. lokal gastronomiczny posiada …………. miejsc konsumpcyjnych, 
e. w zakładzie rzemieślniczym/usługowym/produkcyjnym jest zatrudnionych ………….. pracowników, 
f. w domu opieki/hotelu/pensjonacie/innej nieruchomości o podobnej funkcji znajduje się ……… łóżek, 
g. znajduje się ………… działek rodzinnych ogrodów działkowych, 
h. na cmentarzu znajduje się ………….. grobów, 
i. ……………………………………………………… . 

 
 

Pojemniki na odpady (należy podać liczbę pojemników danej wielkości) 
 

0,06 m3 0,12 m3 0,24 m3 0,36 m3 0,66 m3 1,1 m3 7,0 m3 10,0 m3 11,0 m3 

30. 
 
 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 

 

Stawka miesięczna5 (od pojemnika) 
 

0,06 m3 0,12 m3 0,24 m3 0,36 m3 0,66 m3 1,1 m3 7,0 m3 10,0 m3 11,0 m3 

39. 
 
 

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 

 

Worki na odpady (należy podać liczbę worków) 

60 l 120 l 
48. 
 

49. 

 
Stawka miesięczna6 (od worka) 

60 l 120 l 
50. 
 

51. 
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Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 0,06 m3 (iloczyn poz. 30 oraz poz. 39) 52.                                                                                  zł/miesiąc 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 0,12 m3 (iloczyn poz. 31 oraz poz. 40) 53.                                                                                  zł/miesiąc 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 0,24 m3 (iloczyn poz. 32 oraz poz. 41) 54.                                                                                  zł/miesiąc 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 0,36 m3 (iloczyn poz. 33 oraz poz. 42) 55.                                                                                  zł/miesiąc 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 0,66 m3 (iloczyn poz. 34 oraz poz. 43) 56.                                                                                  zł/miesiąc 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 1,1 m3 (iloczyn poz. 35 oraz poz. 44) 57.                                                                                  zł/miesiąc 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 7,0 m3 (iloczyn poz. 36 oraz poz. 45) 58.                                                                                  zł/miesiąc 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 10,0 m3 (iloczyn poz. 37 oraz poz. 46) 59.                                                                                  zł/miesiąc 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 11,0 m3 (iloczyn poz. 38 oraz poz. 47) 60.                                                                                  zł/miesiąc 

Kwota opłaty za worek o pojemności 60 l (iloczyn poz. 48 oraz poz. 50) 61.                                                                                  zł/miesiąc 

Kwota opłaty za worek o pojemności 120 l (iloczyn poz. 49 oraz poz. 51) 62.                                                                                  zł/miesiąc 

 

 
F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Kwota opłaty7 (suma poz. 52-62) 

 

63. 

zł/miesiąc 

 

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ8 

 

POUCZENIE 

W przypadku nie wypłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 63 lub w razie 

wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 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 2020 r., poz. 1427) 

 
Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – właściciel nieruchomości 
jest zobowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana.  
Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji  wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 

 

Oświadczam, iż dane zawarte w deklaracji są zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ziębice. 

 

 
   Data ………………………………………..  ……………………………………………………………… 
         podpis osoby upoważnionej 
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1 Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania.  

W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją 
w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową. 

2 Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie czy posiadają pełnomocnictwo łączne. 
3 Selektywna zbiórka odpadów będzie podlegała kontroli. Zbieranie odpadów w sposób selektywny polega na segregacji odpadów, w ramach 

której dany strumień odpadów, w celu ułatwienia przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi 
właściwościami i cechami. Sposób selektywnego zbierania określa szczegółowo Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie 
Ziębice. 

4 Należy dokładnie opisać prowadzoną działalność.   
5      Zgodnie z § 1 ust 8 Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik- w przypadku 
nieruchomości o charakterze mieszanym tj. W części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy.a powstają odpady komunalne - miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat 
obliczonych zgodnie z  § 1 ust 1 (dla nieruchomości zamieszkałych) i  § 1 ust 5 (dla nieruchomości niezamieszkałych) 

6  Zgodnie z § 1 ust 8 Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za worek- w przypadku 
nieruchomości o charakterze mieszanym tj. W części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy.a powstają odpady komunalne - miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat 
obliczonych zgodnie z  § 1 ust 1 (dla nieruchomości zamieszkałych) i  § 1 ust 5 (dla nieruchomości niezamieszkałych) 

7    Opłatę z poz. 63 należy wpłacać w odstępach miesięcznych, do 15 dnia miesiąca na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miejskiego            
w Ziębicach. 

8       Podpis powinna/y złożyć osoba/y upoważniona/e do reprezentowania przed organami administracji publicznej  

 
 

Pouczenie: 
1. W przypadku niedokonania w obowiązującym terminie wpłaty całej kwoty wskazanej        
w poz. 63 lub w przypadku jej wpłacenia w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja 
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 
czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427). 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny w wysokości dwukrotnej stawki ustalonej w § 1 ust. 7 uchwały Rady 
Miejskiej nr ..../VIII/2020 z dnia 29 października 2020 r.  

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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. 

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty    
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 
powstających na danej nieruchomości, zawartych w złożonej uprzednio deklaracji właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 
ustalenia. 

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

6. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy 
dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Ziębicach osobiście, za pośrednictwem operatora 
pocztowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony 
internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl. 
 
Klauzula informacyjna: 
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”) i ustawą 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Urząd Miejski w Ziębicach,                   
ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ziębice,                    
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ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice. 
2.Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 
skontaktować:  tel. 74 8 163 870, e-mail: iod@ziebice.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu podjęcia działań mających na celu pra-
widłowe określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,           na 
podstawie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439). 
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy    
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1439). 
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnio-
nym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zostaną zlecone usługi związa-
ne z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane   na podstawie 
umowy zawartej z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wska-
zanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez prze-
pisy prawa. 
7. Wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miejskim         
w Ziębicach przysługują odpowiednie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.                 
o ochronie danych osobowych, w tym: 

➢ prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

➢ prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

➢ prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
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, przy-
sługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Urzędem 
Miejskim w ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice, drogą elektroniczną poprzez e-mail: sekre-
tariat@ziebice.pl ; urzad@ziebice.pl, telefonicznie pod numerem 74 8 163 870 lub pisemnie 
na adres Urząd Miejski w ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice. 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 13 – Poz. 6211

mailto:urzad@ziebice.pl


.     1 

1. PESEL/REGON Załącznik nr 3 do Uchwały nr 231/VIII/2020 Rady Miejskiej 
w Ziębicach z dnia 29.10.2020 r. 

      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI  
W SPOSÓB CZYTELNY, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 
D-3 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 

 
2. Dzień-Miesiąc-Rok 

 
__ __ - __ __ - __ __ __ __ 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz.U. z  2020 r., poz. 1439) 

Składający: Właściciel nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku  

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub                                                  

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 

  
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Siedziba Urzędu Miejskiego w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (wynikający z art. 6m ustawy) 

4. Cel złożenia deklaracji:  
Data powstania obowiązku pierwszego złożenia deklaracji 

          pierwsze złożenie deklaracji                                                 zmiany danych w deklaracji lub korekty deklaracji  

 zmiana danych w deklaracji    __ __ - __ __ - __ __ __ __ 
 korekta deklaracji                                                                                        

 
 

C. PODMIOT  ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  właściciel    użytkownik wieczysty 
  współwłaściciel   inny podmiot władający nieruchomością 
  zarządca   najemca, dzierżawca 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

D.1. OSOBA FIZYCZNA 

6. Nazwisko   7. Imiona    8. Nazwisko rodowe 

 

9. Data urodzenia  10. Imię ojca   11. Imię matki 

   _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

12. Nr telefonu     13. Adres e-mail 
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         D.2. POZOSTAŁE PODMIOTY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
14. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/Nazwa pełna 15. Nazwa skrócona 
 

 
 
 
16. Nr KRS/NIP  17. Klasa PKD 

 

 
18. Nr telefonu       19. Adres e-mail 

 
 
 
20. Osoby upoważnione do reprezentowania: 1 
_________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________ podstawa umocowania __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________ podstawa umocowania __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________ podstawa umocowania __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

      Sposób reprezentacji:2_______________________________________________________________________________ 
 
D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI, na której powstają odpady komunalne 
21. Ulica               22. Nr domu                     23. Nr lokalu 

 
24. Miejscowość                        25. Gmina                26. Kod pocztowy 27.Poczta 

 

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż podany w części D.3) 

28. Kraj    29. Województwo          30. Powiat  
 

31. Gmina    32. Ulica           33. Nr domu               34. Nr lokalu  
 

35. Miejscowość   36. Kod pocztowy         37. Poczta 

 

 

Odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny3. 

  

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY 
WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ 
DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI, WYKORZYSTYWANYCH NA CELE 
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANEJ JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ 
ROKU. 

Liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości 38. 
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0,06 m3 0,12 m3 0,24 m3 0,36 m3 0,66 m3 1,1 m3 7,0 m3 10,0 m3 11,0 m3 

3  39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 

 

Stawka miesięczna4 (od pojemnika) 

0,06 m3 0,12 m3 0,24 m3 0,36 m3 0,66 m3 1,1 m3 7,0 m3 10,0 m3 11,0 m3 

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 

 

Worki na odpady (należy podać liczbę sztuk worków) 

60 l  120 l 

57. 58. 

 

Stawka miesięczna5 (od worka) 

60 l 120 l 

59. 60. 

 

 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 0,06 m3 (iloczyn poz. 30 oraz poz. 39) 61.                                                                                  zł/miesiąc 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 0,12 m3 (iloczyn poz. 30 oraz poz. 39) 62.                                                                                  zł/miesiąc 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 0,24 m3 (iloczyn poz. 30 oraz poz. 39) 63.                                                                                  zł/miesiąc 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 0,36 m3 (iloczyn poz. 30 oraz poz. 39) 64.                                                                                  zł/miesiąc 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 0,66 m3 (iloczyn poz. 30 oraz poz. 39) 65.                                                                                  zł/miesiąc 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 1,10 m3 (iloczyn poz. 30 oraz poz. 39) 66.                                                                                  zł/miesiąc 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 7,0 m3 (iloczyn poz. 30 oraz poz. 39) 67.                                                                                  zł/miesiąc 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 10,0 m3 (iloczyn poz. 30 oraz poz. 39) 68.                                                                                  zł/miesiąc 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 11,0 m3 (iloczyn poz. 30 oraz poz. 39) 69.                                                                                  zł/miesiąc 

Kwota opłaty za worek o pojemności 60 l(iloczyn poz. 30 oraz poz. 39) 70.                                                                                 zł/miesiąc 

Kwota opłaty za worek o pojemności 120 l (iloczyn poz. 30 oraz poz. 39) 71.                                                                                 zł/miesiąc 

 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Kwota opłaty6 (suma poz. 61-71) 

 

72. 

zł/miesiąc 

 

 

 

 

 

Pojemniki na odpady ( należy podać liczbę pojemników danej wielkości 
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G.PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ /OSÓB REPREZENTUJĄCYCH 
ZOBOWIĄZANEGO7 

POUCZENIE 
W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 44 lub poz. 49 lub      
w razie wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 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 2020 r., poz. 1427) 

 
Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – właściciel nieruchomości 
jest zobowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana. 
Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 

Oświadczam, iż dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Ziębice 

 

 
  Data ………………………………………..  ……………………………………………………………… 
          podpis osoby upoważnionej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania. W przypadku pełnomocnictwa 

ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie 
uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową.  

2 Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie czy posiadają pełnomocnictwo łączne. 
3 Selektywna zbiórka odpadów będzie podlegała kontroli. Zbieranie odpadów w sposób selektywny polega na segregacji odpadów, w ramach której 

dany strumień odpadów, w celu ułatwienia przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i cechami. 
Sposób selektywnego zbierania określa szczegółowo Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Ziębice. 

4 Zgodnie z § 1 ust 6 Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik- w przypadku nieruchomości o 
charakterze mieszanym tj. W części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy.a powstają 
odpady komunalne - miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z  § 1 ust 1 
(dla nieruchomości zamieszkałych) i  § 1 ust 5 (dla nieruchomości niezamieszkałych) 

5 Zgodnie z § 1 ust 6 Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za worek- w przypadku nieruchomości o 
charakterze mieszanym tj. W części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy.a powstają 
odpady komunalne - miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z  § 1ust 1 
(dla nieruchomości zamieszkałych) i  § 1 ust 5 (dla nieruchomości niezamieszkałych) 

6   Opłatę z poz.72 należy wpłacać w odstępach miesięcznych, do 15 dnia miesiąca na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miejskiego                      
w Ziębicach. 

7        Podpis powinna/y złożyć osoba/y upoważniona/e do reprezentowania przed organami administracji publicznej  
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Pouczenie: 

1. W przypadku niedokonania w obowiązującym terminie wpłaty całej kwoty wskazanej       

w poz. 72  lub w przypadku jej wpłacenia w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja 

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 

czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427). 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane 

na cele rekreacyjno- wypoczynkowe nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w 

sposób selektywny w wysokości dwukrotnej stawki ustalonej w § 1 ust. 7 uchwały Rady 

Miejskiej nr ..../VIII/2020 z dnia 29 października 2020 r.  

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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. 

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty       

za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 

powstających na danej nieruchomości, zawartych w złożonej uprzednio deklaracji właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację  w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia. 

5. W razie niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty           

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych 

zawartych w deklaracji, Burmistrz Ziębic 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. 

6. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy 

dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Ziębicach osobiście, za pośrednictwem operatora 

pocztowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony 

internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl. 

 

Klauzula informacyjna: 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”) 

i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Urząd Miejski w Ziębicach,   

ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ziębice,                    

ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice. 

2.Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 

skontaktować:  tel. 74 8 163 870, e-mail: iod@ziebice.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu podjęcia działań mających na celu prawi-

dłowe określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,          na pod-

stawie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439). 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy      

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

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym 

na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zostaną zlecone usługi związane       

z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umo-

wy zawartej z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazane-

go w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

prawa. 

7. Wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miejskim         

w Ziębicach przysługują odpowiednie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-

nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochro-

nie danych osobowych, w tym: 

➢ prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

➢ prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne; 

➢ prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

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 dyrektywy95/46/WE, przysłu-

guje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzę-

du Ochrony Danych Osobowych. 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych oso-

bowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Urzędem Miej-

skim w ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice, drogą elektroniczną poprzez e-mail: sekreta-

riat@ziebice.pl ; urzad@ziebice.pl, telefonicznie pod numerem 74 8 163 870  lub pisemnie na 

adres Urząd Miejski w ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice. 
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