
 
 

UCHWAŁA NR XXXV/402/2020 
RADY MIASTA ŚWIDNIK 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie 

Gminy Miejskiej Świdnik 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020r. poz. 713z późn. zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości    
i  porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439 z późn. zm.)- po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu oraz 
Komisję Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/390/2020 Rady Miasta Świdnik z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. 
poz. 6681) wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1, do niniejszej uchwały; 

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2, do niniejszej uchwały; 

3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3, do niniejszej uchwały; 

4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4, do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Świdnik 

 
 

Włodzimierz Radek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 7048
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Załącznik nr 1   
                                                                                         do uchwały nr  XXXV/402/2020 Rady Miasta Świdnik  

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

DO-1       
DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej 1 
 

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

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu 
art. 2 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach ( Dz. U.  z 2020 r.  poz. 1439 z późn. zm.) położonych 
na terenie gminy Świdnik, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Termin składania: 
 

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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. 

Miejsce składania 
deklaracji:  

Urząd Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik 

A. ORGAN  WŁA ŚCIWY DO ZŁO ŻENIA DEKLARACJI: BURMISTRZ MIASTA ŚWIDNIK 

B. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI  
                     1. Okoliczności powodujące obowiązek  złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 pierwsza deklaracja2   (powstanie obowiązku)   od ……….…… 

 nowa deklaracja3        (zmiana danych)             od ……………. 
 korekta deklaracji4     (zmiana danych)             od ……………. 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

2.
 
osoba fizyczna   osoba prawna    jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej 
   C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE                             

          **dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną    *dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną                            

 

   
              
 
 
 
 

 3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 właściciel                  współwłaściciel                    użytkownik wieczysty 
 inny podmiot władający nieruchomością                               

 jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu              

 

 

   4. Nazwa pełna i nazwa skrócona * / Nazwisko i pierwsze imię**                                                       
 

 

   5.  imię ojca**                                                                6.  imię matki**   

 7. Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP*          
           

   8. Numer PESEL **                                                                         

           

         
 

  C.2. ADRES SIEDZIBY*  / ADRES ZAMIESZKANIA**   

      9. Ulica:     10. Nr domu:     11. Nr lokalu:  

  12. Kod pocztowy: 13. Miejscowość:   14. Poczta:  

   15. Numer telefonu:   16. Adres poczty elektronicznej: 
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D. ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI K OMUNALNYMI 

ZWOLNIENIE W CZ ĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓRYCH 
ZAMIESZKUJ Ą RODZINY WIELODZIETNE W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 5 
GRUDNIA 2014 R. O KARCIE DUŻEJ RODZINY:  
                                        TAK NIE 
(Zgodnie z uchwałą Nr  XXXIII/389/2020   Rady Miasta Świdnik z dnia  8 grudnia 2020 r. kwota zwolnienia z 
opłaty wynosi 6,00 zł za osobę.) 
E. DANE DOTYCZĄCE OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 Liczba osób zamieszkująca nieruchomość (nieruchomości) 

wskazane w załączniku (łącznie w załącznikach) DO-1/A w 

części C.3 poz. 7  

17. 
 

 

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość (nieruchomości) 

wskazane w załączniku (łącznie w załącznikach) DO-1/A w 

części C.3 poz. 8 

18. 
   

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miasta Świdnik 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia 
stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

19. 

zł 

Miesięczna kwota opłaty (ilość osób wskazaną w poz. 17 i 
poz. 18 należy pomnożyć przez kwotę z poz. 19) 

20. 

zł 

Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu zamieszkania 
na nieruchomości rodziny wielodzietnej (kwotę zwolnienia 
należy pomnożyć przez ilość osób wskazaną w poz. 18) 

21. 

 

zł 

 Miesięczna kwota opłaty z uwzględnieniem zwolnienia        

(od kwoty z poz. 20 należy odjąć kwotę z poz. 21)  

 22. 
                           

     zł/m-c 

F. INFORMACJA O ZAŁ ĄCZNIKACH   
                     23. Do deklaracji dołączono:   Załącznik(i) DO-1/A; sztuk           
 
G. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMO ŚCI/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ                                  
WŁA ŚCICIELA NIERUCHOMO ŚCI  

   24. Data (dzień- miesiąc-rok):  25. Czytelny podpis: 

H. ADNOTACJE ORGANU  
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 Pouczenie: 
    Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia  17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. 
zm.). 

  Objaśnienia: 
1. Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Należy wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie, 
czarnym lub niebieskim kolorem. 

2. Pierwsza deklaracja – należy zaznaczyć znakiem „X”, jeżeli właściciel nieruchomości nie składał 
poprzednio deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W polu 
wykropkowanym należy podać datę zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
3. Nowa deklaracja - należy zaznaczyć znakiem „X”, jeżeli nastąpiła zmiana danych podanych w 
poprzedniej deklaracji. W polu wykropkowanym należy podać datę, od której nastąpiła ww. zmiana. 
4. Korekta deklaracji - należy zaznaczyć znakiem „X”, jeżeli w poprzednio złożonej deklaracji występują 
błędy (np. oczywista pomyłka lub błąd rachunkowy). W polu wykropkowanym należy podać datę z 
poprzednio złożonej deklaracji, w której występują błędy. 
                   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miejską Świdnik  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. dalej 
RODO, informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Świdnik z siedzibą w Świdniku ul. 
Stanisława Wyspiańskiego 27, kontakt z administratorem: tel.: 081 751 76 03 lub adres email: urzad@e-
swidnik.pl, 

2. kontakt z Inspektorem Danych Osobowych poprzez adres email: iod@e-świdnik.pl, 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj. wypełniania 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Gminę 
Miejską Świdnik (wymiar i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja 
podatkowa, firma odbierając odpady w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, oraz dostawcom 
usług  IT. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu 
przetwarzania, przechowywane będą przez okres  10 lat po zakończeniu sprawy, licząc od stycznia 
kolejnego roku.  

6. posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania i 
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa gdyż jest 
warunkiem prowadzenia sprawy przez organ podatkowy w zakresie wskazanym w pkt 3.  

8. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 
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Załącznik nr 2  
                                                                                         do uchwały nr  XXXV/402/2020 Rady Miasta Świdnik  

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

DO-2       
DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej 1 
 

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

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu 
art. 2 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach ( Dz. U.  z 2020 r.  poz. 1439 z późn. zm.) położonych 
na terenie gminy Świdnik, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Termin składania: 
 

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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. 

Miejsce składania 
deklaracji:  

Urząd Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik 

A. ORGAN  WŁAŚCIWY DO ZŁO ŻENIA DEKLARACJI: BURMISTRZ MIASTA ŚWIDNIK 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI  
                     1. Okoliczności powodujące obowiązek  złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 pierwsza deklaracja2   (powstanie obowiązku)   od ……….…… 

 nowa deklaracja3        (zmiana danych)             od ……………. 
 korekta deklaracji4     (zmiana danych)             od ……………. 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

2.
 
osoba fizyczna   osoba prawna    jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej 
   C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE                             

          **dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną    *dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną                                

 

    
 
 
 
 
 

 3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 właściciel                  współwłaściciel                    użytkownik wieczysty 

 inny podmiot władający nieruchomością                               

 jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu              

 

 

   4. Nazwa pełna i nazwa skrócona * / Nazwisko i pierwsze imię**                                                       
 

 

   5.  imię ojca**                                                                6.  imię matki**   

 7. Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP*          
           

 

   8. Numer PESEL **                                                                         

           

         
 

  C.2. ADRES SIEDZIBY*  / ADRES ZAMIESZKANIA**   

      9. Ulica:     10. Nr domu:     11. Nr lokalu:  

  12. Kod pocztowy: 13. Miejscowość:   14. Poczta:  

   15. Numer telefonu:   16. Adres poczty elektronicznej: 
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D. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTO WANIU 
BIOODPADÓW STANOWI ĄCYCH ODPADY KOMUNALNE  
NA TERENIE NIERUCHOMO ŚCI WSKAZANEJ W ZAŁ ĄCZNIKU   DO-2/A BIOODPADY 
BĘDĄ KOMPOSTOWANE W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM. 
                                        TAK NIE 
(Zgodnie z uchwałą Nr  XXVI/325/2020  Rady Miasta Świdnik z dnia  26 czerwca 2020 r. kwota zwolnienia z 
opłaty wynosi 4,00zł za osobę. Zwolnienie z opłaty przysługuje wyłącznie mieszkańcom budynków 
jednorodzinnych.) 
E. ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI K OMUNALNYMI 
ZWOLNIENIE W CZ ĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓRYCH 
ZAMIESZKUJ Ą RODZINY WIELODZIETNE W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 5 
GRUDNIA 2014 R. O KARCIE DUŻEJ RODZINY:  
                                        TAK NIE 
(Zgodnie z uchwałą Nr  XXXIII/389/2020   Rady Miasta Świdnik z dnia 8 grudnia 2020 r. kwota zwolnienia z 
opłaty wynosi 6,00 zł za osobę.) 
F. OPŁATA  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 Liczba osób zamieszkująca nieruchomość wskazana w 
załączniku DO-2/A  w części C.3 poz.7 

17. 
 

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość wskazana w 
załączniku DO-2/A  w części C.3 poz.8 

18. 

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miasta Świdnik 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia 
stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

19. 

 

zł 
Miesięczna kwota opłaty (liczbę osób wskazaną w poz. 17 i 
poz. 18 należy pomnożyć przez kwotę z poz. 19) 

20. 

zł 
Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu 
zagospodarowania bioodpadów 
w kompostowniku (kwotę zwolnienia należy pomnożyć 
przez liczbę osób wskazaną w poz. 17 i poz. 18) 

21.  

 

zł 

Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu zamieszkania 
na nieruchomości rodziny wielodzietnej (kwotę zwolnienia 
należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 18) 

22. 

 

zł 
Miesięczna kwota opłaty z uwzględnieniem zwolnienia (od 
kwoty z poz. 20 należy odjąć kwoty z poz. 21 i z poz. 22)  

23.  
zł/m-c                     

 
G. INFORMACJA O ZAŁ ĄCZNIKACH   
                     24. Do deklaracji dołączono:   Załącznik DO-2/A; sztuk           

 
H. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMO ŚCI/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ                                  
WŁA ŚCICIELA NIERUCHOMO ŚCI  

   25. Data (dzień- miesiąc-rok):  26. Czytelny podpis: 

I. ADNOTACJE ORGANU  
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 Pouczenie: 
    Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia  17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1427            
z późn. zm.). 

  Objaśnienia: 
1. Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Należy wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie, 
czarnym lub niebieskim kolorem. 

2. Pierwsza deklaracja – należy zaznaczyć znakiem „X”, jeżeli właściciel nieruchomości nie składał 
poprzednio deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W polu 
wykropkowanym należy podać datę zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
3. Nowa deklaracja - należy zaznaczyć znakiem „X”, jeżeli nastąpiła zmiana danych podanych w 
poprzedniej deklaracji. W polu wykropkowanym należy podać datę, od której nastąpiła ww. zmiana. 
4. Korekta deklaracji - należy zaznaczyć znakiem „X”, jeżeli w poprzednio złożonej deklaracji występują 
błędy (np. oczywista pomyłka lub błąd rachunkowy). W polu wykropkowanym należy podać datę z 
poprzednio złożonej deklaracji, w której występują błędy. 

                   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miejską Świdnik  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. dalej 
RODO, informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Świdnik z siedzibą w Świdniku ul. 
Stanisława Wyspiańskiego 27, kontakt z administratorem: tel.: 081 751 76 03 lub adres email: urzad@e-
swidnik.pl, 

2. kontakt z Inspektorem Danych Osobowych poprzez adres email: iod@e-świdnik.pl, 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj. wypełniania 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Gminę 
Miejską Świdnik (wymiar i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja 
podatkowa, firma odbierając odpady w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, oraz dostawcom 
usług  IT. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu 
przetwarzania, przechowywane będą przez okres  10 lat po zakończeniu sprawy, licząc od stycznia 
kolejnego roku.  

6. posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania i 
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa gdyż jest 
warunkiem prowadzenia sprawy przez organ podatkowy w zakresie wskazanym w pkt 3.  

8. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 
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Załącznik nr 3  
                                                                                         do uchwały nr  XXXV/402/2020 Rady Miasta Świdnik  

z dnia 29 grudnia 2020 r. 
DO-1/A         

DANE O NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą  
odpady komunalne 1 

Załącznik nr:          

Załącznik DO-1/A jest integralną częścią składanej przez właściciela nieruchomości deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1. 

Załącznik DO-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podmiot  posiada  

 na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki. 

 A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA  
Niniejszy formularz stanowi załącznik do deklaracji DO-1. 

 B. DANE IDENTYFIKACYJNE WŁA ŚCICIELA NIERUCHOMO ŚCI  
*dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną               **dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 

                     1. Nazwa pełna * / Nazwisko i  imię  ** 
                                                                 

 

 
 C. DANE O NIERUCHOMO ŚCI, na której powstają odpady komunalne 

 
C.1. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
 2. Rodzaj własności 

 własność                             współwłasność 

 

3. Rodzaj posiadania samoistnego 
 posiadanie                współposiadanie 
 

 4. Rodzaj użytkowania 
 użytkowanie wieczyste      współużytkowanie 

 

5. Rodzaj posiadania zależnego 
 posiadanie                współposiadanie 

 
C.2. POŁOŻENIE NIERUCHOMO ŚCI  
  Położenie nieruchomości,  

na której powstają odpady komunalne (adres): 
6. 

 C.3. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJ ĄCA NIERUCHOMO ŚĆ WSKAZANĄ W POZ. 6. 
 Liczba osób zamieszkujących nieruchomość nie będących 

członkami rodziny wielodzietnej 

7. 

 

 Liczba osób zamieszkujących nieruchomość będących członkami 

rodziny wielodzietnej 

8.  

 
 
 D. ADNOTACJE ORGANU  

  

 
1) Pola jasne wypełnia podatnik. Należy wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie, czarnym lub niebieskim 
kolorem. 
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Załącznik nr 4  
                                                                                         do uchwały nr  XXXV/402/2020 Rady Miasta Świdnik  

z dnia 29 grudnia  2020 r. 
 

DO-2/A         
DANE O NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą  

odpady komunalne 1 
Załącznik nr:          

Załącznik DO-2/A jest integralną częścią składanej przez właściciela nieruchomości deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-2. 

Załącznik DO-2/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości.  
 

 A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA  
Niniejszy formularz stanowi załącznik do deklaracji DO-2. 

 B. DANE IDENTYFIKACYJNE WŁA ŚCICIELA NIERUCHOMO ŚCI  
*dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną               **dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 

                     1. Nazwa pełna * / Nazwisko i  imię  **  
                                                                 

 
 C. DANE O NIERUCHOMO ŚCI, na której powstają odpady komunalne 

 
 C.1. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
 2. Rodzaj własności 

 własność                             współwłasność 

 

3. Rodzaj posiadania samoistnego 

 posiadanie                współposiadanie 
 

 4. Rodzaj użytkowania 

 użytkowanie wieczyste      współużytkowanie 
 

5. Rodzaj posiadania zależnego 

 posiadanie                współposiadanie 
 

 C.2. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 Położenie nieruchomości,  

na której powstają odpady komunalne (adres): 

 

6.  

 C.3. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCA NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANĄ W POZ. 6. 

 Liczba osób zamieszkujących nieruchomość nie będących członkami 

rodziny wielodzietnej 

7.  

          

 Liczba osób zamieszkujących nieruchomość będących członkami rodziny 

wielodzietnej 

8. 

 
 D. ADNOTACJE ORGANU  

 
  

 

1) Pola jasne wypełnia podatnik. Należy wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie, czarnym lub 

niebieskim kolorem. 
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