
OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZARZĄDZAJĄCEMU NIERUCHOMOŚCIĄ NA POTRZEBY 
SPORZĄDZENIA DEKLARACJI1) O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2) 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t. j. Dz. U.  z 2012 r., poz. 391). 

Składający: Oświadczenie przeznaczone jest dla właścicieli lub najemców lokali zamieszkałych 

w budynku wielolokalowym położonych na terenie gminy Świdnik. 

Termin składania 
oświadczenia: 

Oświadczenie należy złożyć w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności mających 
wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia 
zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.  

Miejsce składania 
oświadczenia: 

Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK sp. z o.o.  
Świdnik ul. Konopnickiej 3 

A.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA oświadczenia 

                      1. Okoliczności powodujące obowiązek  złożenia oświadczenia (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 pierwsze oświadczenie od (data):  ……………        korekta oświadczenia od (data):  ……………    
 

2. W razie zmiany danych podać jej uzasadnienie: 

 □     Zmiana ilości osób   z…………… na……………       

Powód zmiany( zmiana adresu,    zgon ,     narodziny, inne………………………………………………….) 

Zmiana gminy tak/nie ( jeżeli tak to podać nazwę……………………………………………………………) 

 

B. 1 DANE O NIERUCHOMOŚCI 

 1. Nazwisko i pierwsze imię, drugie imię właściciela lub najemcy lokalu:  
 

B. 2 POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 

 
    1.Ulica:  2.Nr domu:  3.Nr lokalu: 

4.Kod pocztowy:  21-040   5.Poczta:  Świdnik 
  

C. DANE DOTYCZĄCE OPŁATY3)  
   ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI2) 

   1. Liczba osób zamieszkująca ww. nieruchomość 4) 

 
 

D. ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ 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.) 

 

CZY OSOBY OBJĘTE KARTĄ DUŻEJ RODZINY ZAMIESZKUJĄ WSPÓLNIE W W/W  
NIERUCHOMOŚCI ?                                                                                                                                                        
                                                TAK                                                           NIE   

 

 
E. PODPIS  

 1.    Podpis:  

 
2. Numer telefonu: 

 
  



 
Objaśnienia: 
 
1. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi zarządzający 

nieruchomością wspólną (Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej) 
jest zobowiązany złożyć do burmistrza miasta deklarację o  wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi sporządzoną na podstawie oświadczeń 
zebranych od właścicieli lub najemców lokali zamieszkałych w budynku wielolokalowym. 

 
2. Pola jasne wypełnia właściciel lub najemca lokalu zamieszkały w budynku 

wielolokalowym.  
 
3. a) Proponowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez 

Gminę Miejską Świdnik od dnia 01 stycznia 2021 roku wynosi:  
       - 30,00 zł miesięcznie za osobę zamieszkującąi jeżeli odpady komunalne są zbierane  

w sposób selektywnyii 
 - 60,00 zł miesięcznie za osobę zamieszkującą jeżeli odpady komunalne są zbierane  
w sposób  nieselektywny.  
 
b) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieraną od właścicieli 
nieruchomości: 

- uiszcza się miesięcznie, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty  
- (w zmienionej wysokości) uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
 
c)  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieraną od właścicieli 
nieruchomości należy uiścić przy opłacie za mieszkanie 
 

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość) należy w ciągu 7 dni złożyć nowe oświadczenie do zarządcy 
nieruchomości. 

 
5. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie 

wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub podania 
danych niezgodnych ze stanem faktycznym, właściwy organ w drodze decyzji naliczy 
opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z  zaległymi odsetkami.

 
 

i Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są to miejsca, w których osoby zazwyczaj  spędzają  czas 
przeznaczony na odpoczynek - przebywają powyżej 2 miesięcy niezależnie od urlopów, wyjazdów służbowych czasu 
leczenia w szpitalach, itp. 
iiSelektywny sposób zbierania odpadów – zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach do tego celu 
przeznaczonych.  
Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów, na terenie Gminy Miejskiej Świdnik stosuje się oznakowanie worków i 
pojemników, określające rodzaj gromadzonego wewnątrz odpadu oraz następującą kolorystykę: 
1) kolor niebieski - przeznaczenie do zbierania papieru i tektury, 
2) kolor żółty - przeznaczenie do zbierania tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, 
3) kolor zielony - przeznaczenie do zbierania szkła, 
4) kolor brązowy - przeznaczenie do zbierania bioodpadów tj. odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych, 
5) kolor szary - przeznaczenie do zbierania metali, 
6) kolor czarny - przeznaczenie do zbierania odpadów zmieszanych. 
 


