
UCHWAŁA NR XV/146/15
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz 
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1484)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywane jedynie przez cześć roku, a powstają odpady komunalne; która stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały.

3. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. nieruchomości zamieszkałych oraz na której 
nie zamieszkują mieszkańcy składa się odrębne deklaracje, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest, na żądanie Prezydenta Miasta, przedstawić dokumenty 
potwierdzające dane zawarte w deklaracji:

1) umowę najmu;

2) umowę dzierżawy;

3) rachunek za wodę z okresu ostatnich 6 miesięcy. Jeśli określona nieruchomość mieści się w zabudowie 
wielorodzinnej właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o średnim półrocznym 
zużyciu wody.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie 
Miejskim Miasta Świętochłowice w terminie:

1) 14 dni od dnia, zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych;
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2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany ilości odpadów 
komunalnych powstających na danej nieruchomości.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXV/306/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, lecz nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Marek Palka
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,  
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

           

 

 

 

 

DO-1 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy1
 

 

 

                                                 
1 W zabudowie wielorodzinnej deklarację składają jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością. W przypadku podania numeru PESEL należy wypełnić D.1. W przypadku podania numeru REGON należy wypełnić 
D.2. 

1. PESEL/REGON 

 

           
 

2. Dzień – Miesiąc – Rok 

 -  -  
 

Podstawa prawna:    Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
     (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 
Składający:     Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Termin składania:     W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych  
     określonych w deklaracji 
Miejsce składania:    Urząd Miejski w Świętochłowicach 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 

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

 

Prezydent Miasta Świętochłowice 

ul. Katowicka 54 

41-600 Świętochłowice 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 
Pierwsza  

deklaracja  
Kolejna 

deklaracja  
Korekta 

deklaracji 
Data od której 
obowiązuje deklaracja  

 -  -  
 

 

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
 

 Właściciel nieruchomości  Współwłaściciel  Najemca, dzierżawca 

        

 Użytkownik wieczysty  Zarządca nieruchomości  Inny…………………………………………. 
 

 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WYPEŁNIAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
6. Nazwisko 7. Pierwsze imię, drugie imię 

8. Nr telefonu 9. Adres e-mail 

 

D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE WYPEŁNIAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
10. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/Nazwa pełna 11. Nazwa skrócona 

12. Nr KRS 13. Nr NIP 

14. Nr telefonu 15. Adres e-mail 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/146/15 

Rady Miejskiej w Świętochłowicach 

z dnia  25 listopada 2015 r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli 
nieruchomości 
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16. Osoby upoważnione do reprezentowania właściciela nieruchomości:2
 

 

 podstawa umocowania  

 

 podstawa umocowania  

 

Sposób reprezentacji3
  

 

 

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI 
17. Kraj 18. Województwo 19. Powiat 

20. Gmina 21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 

24. Miejscowość 25. Kod pocztowy 26. Poczta 

 

W przypadku gdy właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość dla każdej 
z nich należy wypełnić odrębną deklarację. 
 

Deklaracji nie składają właściciele mieszkań znajdujących się w zasobach spółdzielni 
mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem 
wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela 
nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo 
spółdzielnię mieszkaniową. 
 

D.4. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 
27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 

 

Oświadczenie, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób4
: 

 

 selektywny   zmieszany 
 

                                                 
2 Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. 
pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. 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 (17,00 zł). 
3 Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne. 
4 Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.  
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E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Miesięczna stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach 
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalania wysokości tej opłaty5 

30. 
 

 

    

          zł/osobę/miesiąc 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.4 31. 

Opłata miesięczna (kwota z poz. 30 x liczba osób wskazanych w poz. 31) 32. 

 

                    zł/miesiąc 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w odstępach kwartalnych: 
 

do 10 marca za I kwartał,     do 10 czerwca za II kwartał, 
do 10 września za III kwartał,    do 10 grudnia za IV kwartał; 
 

na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach  
lub w kasie Urzędu Miejskiego. 

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 2014 r. poz. 1619 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. 
- art. 6m ust. 2b. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej 
w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2a, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty 
podaną w zawiadomieniu. 
- 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. 

 

Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą. 
 

33.Data 34.Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 

F. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

                                                 
5 W przypadku wyboru metody zmieszanego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę wyższą, a przy wyborze selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych należy wybrać opłatę obniżoną.  
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,  
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

           

 

 

 

 

DO-2 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez cześć roku 

 

 

 

 

 
Podstawa prawna:    Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
     (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 
Składający:     Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
Termin składania:     W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych  
     określonych w deklaracji 
Miejsce składania:    Urząd Miejski w Świętochłowicach 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

 

Prezydent Miasta Świętochłowice 

ul. Katowicka 54 

41-600 Świętochłowice 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 
Pierwsza  

deklaracja  
Kolejna 

deklaracja  
Korekta 

deklaracji 
Data od której 
obowiązuje deklaracja  
 

 -  -  
 

 

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

 

 Właściciel nieruchomości  Współwłaściciel  Najemca, dzierżawca 

        

 Użytkownik wieczysty  Zarządca nieruchomości  Inny…………………………………………. 
 

 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WYPEŁNIAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
6. Nazwisko 7. Pierwsze imię, drugie imię 

8. Nr telefonu 9. Adres e-mail 

 

D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE WYPEŁNIAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
10. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/Nazwa pełna 11. Nazwa skrócona 

12. Nr KRS 13. Nr NIP 

14. Nr telefonu 15. Adres e-mail 

 

 

                                                 
1 Dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W przypadku podania numeru PESEL należy wypełnić D.1. 
2
 W przypadku podania numeru REGON należy wypełnić D.2. 

1. PESEL
1
/REGON

2
 

 

           
 

2. Dzień – Miesiąc – Rok 

 -  -  
 

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/146/15 

Rady Miejskiej w Świętochłowicach 

z dnia  25 listopada 2015 r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli 
nieruchomości 
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16. Osoby upoważnione do reprezentowania właściciela nieruchomości:3
 

 

 podstawa umocowania  

 

 podstawa umocowania  

 

Sposób reprezentacji4
  

 

 

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI 
17. Kraj 18. Województwo 19. Powiat 

20. Gmina 21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 

24. Miejscowość 25. Kod pocztowy 26. Poczta 

 

W przypadku gdy właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość dla każdej 
z nich należy wypełnić odrębną deklarację. 
 

D.4. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 
27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 

 

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 

 

Oświadczenie, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób5
: 

 

 selektywny   zmieszany 
 

F1. 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 domków/działek Ryczałtowa stawka opłaty6 Wysokość rocznej opłaty ryczałtowej w złotych 

(liczba z poz. 30 x stawka z poz. 31) 

30. 31. 32. 

 

                                                 
3 Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. 
pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. 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 (17,00 zł). 
4 Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne. 
5 Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 
6 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 
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F2. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI (Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy) 

 

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w odstępach kwartalnych: 

 

do 10 marca za I kwartał,   do 10 czerwca za II kwartał, 
do 10 września za III kwartał,  do 10 grudnia za IV kwartał; 
 

Roczną opłatę ryczałtową  z nieruchomości określonych w punkcie F1 należy  wpłacać w terminie do dnia 10 września. 

 

Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach lub w kasie Urzędu Miejskiego. 
 

I. 

Wielkość pojemników 
na odpady komunalne 

II. 

Stawka opłaty za pojemnik7 
III. 

Liczba pojemników, 
w które jest 
wyposażona 

nieruchomość 

IV.  

Częstotliwość  
wywozu w skali 

miesiąca 

V. 

Wysokość miesięcznej 
opłaty (iloczyn 

kolumn: 

IIa x III x IV 

lub IIb x III x IV 

a. 

jeżeli wybrano 
selektywny sposób 
zbierania odpadów 

b. 

jeżeli wybrano 
zmieszany sposób 
zbierania odpadów 

120 l 33.                      zł 39.                      zł 45. 51. 57. 

240 l 34.                      zł 40.                      zł 46. 52. 58. 

1100 l 35.                      zł 41.                      zł 47. 53. 59. 

KP-5 36.                      zł 42.                      zł 48. 54. 60. 

KP-7 37.                      zł 43.                      zł 49. 55. 61. 

Worek 60 l 38.                      zł 44.                      zł 50. 56. 62. 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi = suma kwot z kolumny V 

63. 

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 2014 r. poz. 1619 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. 

- art. 6m ust. 2b. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej 
w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2a, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty 
podaną w zawiadomieniu. 
- 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. 

Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą. 
 

64.Data 65.Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 

G. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

  

                                                 
7 Stawka określona w Uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalania wysokości tej opłaty. W przypadku wyboru metody zmieszanego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę wyższą, a przy 

wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać opłatę obniżoną. 
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