
Załącznik nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

PRZEZNACZONE DLA MIESZKAŃCÓW BUDYNKÓW WIELOLOKALOWYCH

Podstawa prawna: Uchwała nr 0007.XXVIII.204.2012 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 grudnia 2012 r.  w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Składający: Formularz przeznaczony jest dla mieszkańców budynków wielolokalowych

Miejsce składania: Zarządca nieruchomości

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:

    pierwsza deklaracja                                           zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji 

                          (data zaistnienia zmian……………………………………)
Przyczyna korekty deklaracji: …………………………………………………………………………………………….

B. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE 

2. Imię i nazwisko:

3. Kraj

                           Polska
4. Województwo

Dolnośląskie
5. Powiat

Trzebnicki
6. Gmina

Żmigród
7. Ulica 8. Nr domu / nr lokalu

9. Miejscowość

Żmigród
10. Kod pocztowy

55-140
11. Poczta

Żmigród
C. ADRES NIERUCHOMOŚCI (LOKALU) NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE
12. Miejscowość

Żmigród
13. Ulica 14. Nr domu / Nr lokalu

D. ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W DANYM LOKALU
15. Oświadczam, że na terenie nieruchomości (lokalu)
wskazanej  w  części  C niniejszego  oświadczenia
zamieszkuje: 

16. …………….……………….
(należy podać liczbę mieszkańców)

E. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat)1

17. Oświadczam, że odpady komunalne gromadzone będą w sposób selektywny 
(selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach
poszczególnych rodzajów odpadów z podziałem na papier, metal, tworzywa sztuczne, 
szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji)

  TAK              NIE

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI2

18. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata stanowi iloczyn: liczba osób x
stawka)

19. Liczba osób (poz.16) 20. Stawka 21. Miesięczna opłata 
(poz.19xpoz.20)

UWAGA! Jeżeli w dziale E zaznaczono TAK należy zastosować niższą stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
w dziale E zaznaczono NIE należy zastosować wyższą stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE (niewłaściwe skreślić)

22. Oświadczam, że dane podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem 
faktycznym.

……………………………………………………………..
(Miejscowość i data)

……………………………………………………………
 (podpis)



POUCZENIE:
1. W przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie

odpadami komunalnymi należy niezwłocznie złożyć nowe oświadczenie do zarządcy nieruchomości.
2. Należność za gospodarowanie odpadami należy uiścić wraz z czynszem.
3. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala Rada Miejska w Żmigrodzie. Stawki będą

podawane do publicznej wiadomości.

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (t.j.  –  Dz.  U.  z  2002  r.  
Nr  101, poz.  926 ze zm.)  wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych dla celów związanych  
z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WYJAŚNIENIA:
1sposób 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.
2wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi
iloczyn  liczby  mieszkańców  zamieszkujących  daną  nieruchomość  oraz  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Żmigrodzie.


