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1. PESEL/REGON Załącznik do Uchwały nr 408/VIII/2022 Rady Miejskiej
w Ziębicach z dnia 31.03.2022 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 niezamieszkałych oraz mieszanych, na których

powstają odpady komunalne

2. Dzień-Miesiąc-Rok
__ __ - __ __ - __ __ __ __

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z póżn. zm.)

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

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia 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/worki/ kontenery na odpady (należy podać liczbę
pojemników/worków/kontenerów danej wielkości dla każdej frakcji)

E.1. Pojemniki na zmieszane odpady komunalne

Pojemność pojemnika Liczba
pojemników

Ilość odbiorów
pojemników w
miesiącu5

Stawka opłaty za
jednokrotny odbiór
pojemnika6,7

Wysokość opłaty zł/m-c
(iloczyn wartości z kolumn 2, 3 i 4)

1. 2. 3. 4. 5.
pojemnik 0,06 m3 30. 39. 48. 57.

pojemnik 0,12 m3 31. 40. 49. 58.

pojemnik 0,24 m3 32. 41. 50. 59.

pojemnik 0,36 m3 33. 42. 51. 60.

pojemnik 0,66 m3 34. 43. 52. 61.

pojemnik 1,1 m3 35. 44. 53. 62.

kontener 7,0 m3 36. 45. 54. 63.

kontener 10,0 m3 37. 46. 55. 64.

kontener 11,0 m3 38. 47. 56. 65.

Wysokość opłaty (suma kwot z pól 57-65) 66.
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E.2. Pojemniki/worki na bioodpady
Pojemność pojemnika/worka Liczba

pojemników/
worków

Ilość odbiorów
pojemników/worków
w miesiącu5

Stawka opłaty za
jednokrotny odbiór
pojemnika/worka6,7

Wysokość opłaty zł/m-c
(iloczyn wartości z kolumn 2, 3 i 4)

1. 2. 3. 4. 5.
pojemnik 0,06 m3 67. 78. 89. 100.

pojemnik 0,12 m3 68. 79. 90. 101.

pojemnik 0,24 m3 69. 80. 91. 102.

pojemnik 0,36 m3 70. 81. 92. 103.

pojemnik 0,66 m3 71. 82. 93. 104.

pojemnik 1,1 m3 72. 83. 94. 105.

kontener 7,0 m3 73. 84. 95. 106.

kontener 10,0 m3 74. 85. 96. 107.

kontener 11,0 m3 75. 86. 97. 108.

worek 60 l 76. 87. 98. 109.

worek 120 l 77. 88. 99. 110.

Wysokość opłaty (suma kwot z pól 100-110) 111.

E.3. Pojemniki/worki na papier
Pojemność pojemnika/worka Liczba

pojemników
/worków

Ilość odbiorów
pojemników/worków
w miesiącu5

Stawka opłaty za
jednokrotny odbiór
pojemnika/worka6,7

Wysokość opłaty zł/m-c
(iloczyn wartości z kolumn 2, 3 i 4)

1. 2. 3. 4. 5.
pojemnik 0,06 m3 112. 123. 134. 145.

pojemnik 0,12 m3 113. 124. 135. 146.

pojemnik 0,24 m3 114. 125. 136. 147.

pojemnik 0,36 m3 115. 126. 137. 148.

pojemnik 0,66 m3 116. 127. 138. 149.

pojemnik 1,1 m3 117. 128. 139. 150.

kontener 7,0 m3 118. 129. 140. 151.

kontener 10,0 m3 119. 130. 141. 152.

kontener 11,0 m3 120. 131. 142. 153.

worek 60 l 121. 132. 143. 154.

worek 120 l 122. 133. 144. 155.

Wysokość opłaty (suma kwot z pól 145-155) 156.
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F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Kwota opłaty8 (suma poz. 66, 111, 156, 201, 238) 239. zł/ miesiąc

E.4. Pojemniki/worki na metale i tworzywa sztuczne
Pojemność pojemnika/worka Liczba

pojemników
/worków

Ilość odbiorów
pojemników/wor
ków w
miesiącu5

Stawka opłaty za
jednokrotny odbiór
pojemnika/worka6,7

Wysokość opłaty zł/m-c
(iloczyn wartości z kolumn 2, 3 i 4)

1. 2. 3. 4. 5.
pojemnik 0,06 m3 157. 168. 179. 190.

pojemnik 0,12 m3 158. 169. 180. 191.

pojemnik 0,24 m3 159. 170. 181. 192.

pojemnik 0,36 m3 160. 171. 182. 193.

pojemnik 0,66 m3 161. 172. 183. 194.

pojemnik 1,1 m3 162. 173. 184. 195.

kontener 7,0 m3 163. 174. 185. 196.

kontener 10,0 m3 164. 175. 186. 197.

kontener 11,0 m3 165. 176. 187. 198.

worek 60 l 166. 177. 188. 199.

worek 120 l 167. 178. 189. 200.

Wysokość opłaty (suma kwot z pól 190-200) 201.

E.5. Pojemniki na szkło
Pojemność pojemnika Liczba

pojemników
Ilość odbiorów
pojemników w
miesiącu5

Stawka opłaty za
jednokrotny odbiór
pojemnika6,7

Wysokość opłaty zł/m-c
(iloczyn wartości z kolumn 2, 3 i 4)

1. 2. 3. 4. 5.
pojemnik 0,06 m3 202. 211. 220. 229.

pojemnik 0,12 m3 203. 212. 221. 230.

pojemnik 0,24 m3 204. 213. 222. 231.

pojemnik 0,36 m3 205. 214. 223. 232.

pojemnik 0,66 m3 206. 215. 224. 233.

pojemnik 1,1 m3 207. 216. 225. 234.

kontener 7,0 m3 208. 217. 226. 235.

kontener 10,0 m3 209. 218. 227. 236.

kontener 11,0 m3 210. 219. 228. 237.

Wysokość opłaty (suma kwot z pól 229-237) 238.
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G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ9

POUCZENIE

W przypadku nie wypłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 239 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 z późn. zm.)

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 powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 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

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. W polu „ilość odbiorów pojemnika w miesiącu” należy wpisać średnie częstotliwości odbiorów w miesiącu. Jest to średnia miesięczna wyliczona
poprzez podzielenie ilości wywozów w ciągu roku przez 12 miesięcy, np. przy założeniu wywozu 1 raz w tygodniu – 52 wywozy (tygodnie) w roku
podzielone przez 12 miesięcy, co daje wskaźnik 4,33. Dzięki temu suma opłat miesięcznych uwzględnia rzeczywistą ilość odbiorów odpadów
komunalnych realizowanych w ciągu roku. Ilość odbiorów opadów komunalnych wynika z harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla
danej nieruchomości. Przykłady ilości odbiorów w miesiącu, np.:

a) Odbiory: jeden raz na dwa tygodnie (liczba odbiorów rocznie 26) – 2,17
b) Odbiory jeden raz na tydzień (liczba odbiorów rocznie 52)–4,33
c) Odbiory jeden raz na cztery tygodnie (liczba odbiorów rocznie 13) – 1,08
d) Odbiory w zabudowie wielolokalowej na terenie miasta Ziębice - w okresie od kwietnia do października raz na tydzień, w pozostałych

miesiącach raz na dwa tygodnie (liczba odbiorów rocznie 42) - 3,50
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 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)

7. 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)

8. Opłatę z poz. 239 należy wpłacać w odstępach miesięcznych, do 15 dnia miesiąca na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w
Ziębicach (z wyjątkiem stycznia – do 31 stycznia).

9. 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. 239lub 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 229/VIII/2020 z dnia 29 października 2020 r.
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3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 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.
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Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Ziębic z siedzibą przy ul.
Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice, e-mail: urzad@ziebice.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt w
sprawie danych osobowych: listowny na wyżej wskazany adres korespondencyjny bądź e-
mailowy: iod@ziebice.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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.). Niepodanie
danych wiąże się z brakiem możliwości prowadzenia sprawy.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

• art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie na podstawie wyrażonej zgody,
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku

prawnego ciążącego na administratorze,
• art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym

lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
• Ustawa z dnia 13 września 1969 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.

Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które
uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą
być udostępnione kurierom czy operatorom pocztowym.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do załatwienia
sprawy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązujące zgodnie z
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U z 2011 r., Nr 14, poz 67 z późń. zm.).
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania:

• dostępu do danych osobowych,
• sprostowania danych,
• usunięcia danych osobowych, jeśli wystąpią okoliczności z art. 17 RODO,
• ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli wystąpią okoliczności z art. 18 RODO,
• przeniesienia danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
ani organizacji międzynarodowej.
9. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi na realizowane przez Administratora
przetwarzanie Pani/Pana danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl).

mailto:iod@ziebice.pl
http://www.uodo.gov.pl/

