
 

 

UCHWAŁA NR XXV/257/20 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr XVII/167/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2019 r.  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVII/167/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 2019 r. poz. 6752) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 po pkt 5 dodaje się pkt 6 i pkt 7 w brzmieniu: 

„6) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

oznaczony symbolem DOGK-NN (4), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

7) wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

oznaczony symbolem DOGK-NN/A(4), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 

§ 3. Wykonanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi  

w życie z dniem 1 października 2020 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha: 

Maria Anna Romańska 

 

 

  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 sierpnia 2020 r.

Poz. 4835



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr …………….. Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia ……………….. r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 

(na terenie nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna, publiczna lub inna; nieruchomość nie
traci swojego charakteru w związku z zakończeniem działalności gospodarczej)

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)

Składający Właściciele  nieruchomości  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości
i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), położonych na terenie gminy Wałbrzych

Termin składania W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 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 

Miejsce składania

Organ właściwy do złożenia 
deklaracji

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (osobiście lub pocztą), Elektroniczna Platforma Usług Administracji
Publicznej www.epuap.gov.pl

Prezydent Miasta Wałbrzycha, 58 – 300 Wałbrzych, Plac Magistracki 1

PRZED WYPEŁNIENIEM DEKLARACJI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIEM I OBJAŚNIENIAMI           
(STR. 3-4)
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (właściwy kwadrat należy zaznaczyć krzyżykiem, a we wskazanych miejscach 
należy podać daty)

□ 1. deklaracja pierwsza (data powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych) d-m-r__ __- __ __-__ __ __ __

□ 2. deklaracja zmieniająca (data zaistnienia zmiany) d-m-r__ __- __ __-__ __ __ __

□ 3. korekta (błędnie sporządzonej) deklaracji (data zaistnienia zmiany) d-m-r__ __- __ __-__ __ __ __

4. Uzasadnienie złożenia deklaracji (w przypadku zaznaczenia kwadratu przy poz. 2 i 3 należy podać przyczynę/-y składania)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (właściwy kwadrat należy zaznaczyć krzyżykiem)

□ 5. właściciel nieruchomości 
                                             
□ 6. współwłaściciel nieruchomości     
                                
□ 7. inny podmiot władający nieruchomością

□ 8. najemca/dzierżawca

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

C.1. Rodzaj składającego (właściwy kwadrat należy zaznaczyć krzyżykiem)

 □ 9. osoba fizyczna                        □ 10. osoba prawna                       □ 11. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

C.2. Dane identyfikacyjne

12. Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych*) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

13. PESEL (dotyczy osób fizycznych*) 14. Identyfikator REGON/NIP (dotyczy osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

REGON __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

NIP  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

C.3. Adres zamieszkania (dotyczy osób fizycznych*) / Adres siedziby (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat

18. Gmina 19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu

22. Miejscowość 23. Kod pocztowy 24. Poczta
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C.4. Adres do korespondencji (wypełnić, jeśli jest inny niż adres wskazany w C.3)

25.

C.5. Dane kontaktowe

26. Numer telefonu stacjonarnego 27. Numer telefonu komórkowego 28. Adres e-mail

D. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA

D.1. Adres nieruchomości

29. Gmina
WAŁBRZYCH

30. Ulica 31. Nr domu 32. Nr lokalu

33. Miejscowość
WAŁBRZYCH

34. Kod pocztowy

D.2. Identyfikatory geodezyjne nieruchomości i księga wieczysta

35. Nr działki, nr i nazwa obrębu 36. Nr księgi wieczystej i nazwa sądu w którym prowadzona jest 
księga wieczysta

D.3. Dane dotyczące przedmiotu opłaty

Liczba lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność 
37. Liczba lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność 

tego samego rodzaju**
38. 

Liczba lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność tego samego rodzaju przez jeden podmiot 39.

I II III

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej Podstawa obliczeniowa

IIIA IIIB IIIC

Wyniki obliczeń

Wyliczona
pojemność

pojemników 
w litrach****

Wymagana lub zadeklarowana
liczba 

pojemników o odpowiedniej
pojemności*****

(Należy wskazać 2 pojemniki o
pojemności minimum 60l)

Liczba
Pojemność w

litrach

Urzędy, biura
Łączna liczba pracowników

5 litrów X

Szkoła, przedszkole, żłobek, inna placówka 
dziennego pobytu***

Łączna liczba pracowników

5 litrów X

Łączna liczba studentów, uczniów, dzieci

3 litry X

Hotel, motel***

Łączna liczba pracowników

5 litrów X

Łączna liczba łóżek

15 litrów X

Sala widowiskowa, teatr, kino***

Łączna liczba pracowników

5 litrów X

Łączna liczba miejsc na widowni

3 litry X

Schronisko, hotel dla zwierząt***

Łączna liczba pracowników

5 litrów X

Łączna liczba zwierząt

5 litrów X

Pozostałe niewymienione rodzaje działalności
Powierzchnia użytkowa w m2

3/4 litra X

DOGOK-NN(4)/ 2/5

XXV/257/20 20 sierpnia 2020 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 4835



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr …………….. Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia ……………….. r.

E. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI DLA NIERUCHOMOŚCI

Pojemność
pojemnika

( kol. IIIC części
D3 i/lub kolumna
IIIC załącznika

nr 1 do
deklaracji)

Liczba pojemników
( kol. IIIB części D3
i/lub kolumna IIIB
załącznika nr 1 do

deklaracji)

Miesięczna stawka opłaty
za pojemnik o określonej pojemności

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie 
odpadami (opłata stanowi iloczyn stawki opłaty i liczby 
pojemników o określonej pojemności)

I II III IV

  60 l 54,00 zł

120 l 67,00 zł

240 l 133,00 zł

1100 l 388,00 zł

2200 l 702,00 zł

7000 l 2315,00 zł

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości ( w poz.40 należy wpisać sumę kwot z kolumny IV)

F. ŁĄCZNA KWOTA MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Łączna kwota do zapłaty miesięcznie (w pozycji 40 należy sumę kwot z kolumny IV ;należną miesięczną opłatę za 
gospodarowanie odpadami należy wpłacać, bez wezwania, na właściwy rachunek bankowy, w terminie do 15 dnia każdego 
miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.)

40.
zł

G. PODPIS OSOBY/OSÓB SKŁADAJĄCEJ/-YCH DEKLARACJĘ / PEŁNOMOCNIKA

41. Data wypełnienia deklaracji (d-m-r)
     __ __- __ __-__ __ __ __

42. Podpis albo podpis i pieczęć osoby/osób składającej/-ych deklarację/pełnomocnika

H. ADNOTACJE URZĘDOWE

43. Uwagi organu

44. Data sprawdzenia (d-m-r) __ __- __ __-__ __ __ __ 45. Podpis dokonującego czynności sprawdzających

* w przypadku składania deklaracji przez współwłaścicieli, współwłaściciele wypełniają i podpisują jeden druk deklaracji
Pouczenie:
1. W przypadku niedokonania w obowiązującym terminie wpłaty całej kwoty wskazanej w poz. 40 lub 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 (tj. w Dz. U. z 2019 r. poz.
1438 ze zm.).
2.  W razie  niezłożenia przez właściciela nieruchomości  deklaracji  o wysokości  opłaty za  gospodarowanie odpadami
komunalnymi,  albo uzasadnionych wątpliwości  co do danych zawartych w deklaracji,  Prezydent  Miasta  Wałbrzycha
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.
3. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w
Wałbrzychu do Biura  Obsługi  Klienta osobiście,  za  pośrednictwem operatora  pocztowego  lub  za  pomocą  środków
komunikacji  elektronicznej  za  pośrednictwem  strony  internetowej  Elektronicznej  Platformy  Usług  Administracji
Publicznej www.epuap.gov.pl.
Objaśnienia:
Część A. Obowiązek złożenia deklaracji 
Deklarację  pierwszą  należy  składać  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 lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Wałbrzycha deklarację zmieniającą w terminie
do  10  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu,  w  którym nastąpiła  zmiana.  Opłatę  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W celu poprawienia błędu,
który został popełniony przy poprzednio sporządzonej deklaracji należy złożyć korektę deklaracji. 
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W przypadku składania deklaracji zmieniającej lub korekty deklaracji, w pozycji 4 należy podać przyczynę. W przypadku
uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia
właściciela  nieruchomości  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  wyliczonej  jako  iloczyn
nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. 
Część D. Dane dotyczące nieruchomości, dla której składana jest deklaracja
D.3. Dane dotyczące przedmiotu opłaty
W poz. 37 należy wpisać liczbę wszystkich lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na
terenie nieruchomości, natomiast w poz. 38 należy podać tylko liczbę lokali użytkowych, w których prowadzona jest
działalność  gospodarcza  tego  samego  rodzaju.  W poz.  39  należy  podać  tylko  liczbę  lokali  użytkowych,  w których
prowadzona jest działalność gospodarcza tego samego rodzaju przez jeden podmiot.
** W przypadku wpisania dwóch lub więcej lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność tego samego
rodzaju,  należy  wypełnić  załącznik  nr  1,  oddzielnie  dla  każdej  działalności  prowadzonej  na  terenie  nieruchomości,
natomiast kolejne pola w części D.3. pozostają puste. W przypadku, gdy jedna działalność prowadzona jest przez jeden
podmiot w kilku lokalach na terenie nieruchomości, łączną minimalną pojemność pojemnika wyliczamy, jak dla jednego
lokalu, z uwzględnieniem zsumowanej powierzchni użytkowej.
Kolumna  I  –  Rodzaj  prowadzonej  działalności  gospodarczej-  w  kolumnie  należy  znaleźć  odpowiednią  działalność
prowadzoną na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja.
Kolumna II  –  Podstawa obliczeniowa – w kolumnie należy wpisać w pustych polach wymaganą wartość podstawy
obliczeniowej np. powierzchnia użytkowa, łączna liczba pracowników, łączna liczba miejsc na widowni, łączna liczba
studentów, uczniów, dzieci, łączna liczba łóżek, łączna liczba zwierząt. Podstawa obliczeniowa dla danej działalności
została  określona  w  Regulaminie  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy  Wałbrzych  oraz  podana
w ciemniejszym wersie kolumny II. 
*** Dla danej działalności podstawa obliczeniowa składa się z dwóch elementów tj. łączna liczba pracowników oraz
łączna liczba studentów, uczniów, dzieci; łączna liczba łóżek; łączna liczba miejsc na widowni; łączna liczba  zwierząt.
 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel
nieruchomości  jest  obowiązany złożyć nową deklarację  w terminie  do 10 dnia  miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana . Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Kolumna IIIA – Wyliczona pojemność pojemników w litrach
****  W kolumnie  należy  wpisać  otrzymany  wynik  obliczeń  z  kolumny  II.  W przypadku  podstawy  obliczeniowej
składającej się z dwóch elementów należy wpisać sumę wyników poszczególnych obliczeń. 
Kolumna IIIB – IIIC – Wymagana liczba pojemników o odpowiedniej pojemności- w kolumnach należy wpisać liczbę
pojemników wraz ze wskazaniem ich pojemności, tak aby całkowita pojemność wszystkich pojemników była równa lub
większa  od  minimalnej  wyliczonej  pojemności  w  kolumnie  IIIA.  Do  zbierania  odpadów  komunalnych  stosuje  się
pojemniki o pojemnościach 60l, 120l, 240l, 1100l, 2200l lub kontener Kp -7 o pojemności 7000l. W przypadku wskazania
kilku pojemników o różnych pojemnościach należy wpisać je kolejno, przedzielając przecinkiem. 
*****  W  kolumnie  IIIB-IIIC  wpisujemy,  zamiast  wymaganej  liczby  pojemników  o  odpowiedniej  pojemności,
zadeklarowaną liczbę pojemników o odpowiedniej pojemności, w przypadku, gdy rzeczywista pojemność, odpowiadająca
sumarycznej objętości wszystkich odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych z terenu nieruchomości jest większa
od minimalnej wyliczonej pojemności. 
Część E. Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości 
Na wstępie należy znaleźć w kolumnie I pojemność pojemników wskazanych w kolumnie IIIC części D3 deklaracji lub
w kolumnie IIIC załącznika nr 1. Następnie w wierszu odpowiadającym odpowiedniej pojemności w kolumnie II należy
wpisać liczbę pojemników wskazaną w kolumnie IIIB części D3 deklaracji lub w kolumnie IIIB załącznika nr 1.
W przypadku  korzystania na terenie nieruchomości ze wspólnych pojemników przez kilka podmiotów należy wskazać
liczbę pojemników, których łączna pojemność odpowiada sumarycznej objętości wskazanych pojemności w kolumnie
IIIB-IIIC części D3 deklaracji lub w kolumnie IIIB-IIIC załącznika nr 1.  Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  określa  odrębna  uchwała  Rady  Miejskiej  Wałbrzycha.  Wysokość  miesięcznej  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności i liczby
pojemników o danej pojemności. Wyliczoną kwotę należy wpisać w kolumnę IV.  Miesięczna opłata obejmuje odbiór
odpadów z częstotliwością jeden raz w tygodniu.
Część F. Łączna kwota miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
W poz. 40 należy podać kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami, którą stanowi suma kwot wyliczonych i wskazanych
w kol. IV. Łączna kwota opłaty wskazana w poz. 40 jest opłatą do zapłaty za dany miesiąc zgodnie z art. 21 § 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn.zm).

DOGOK-NN(4)/ 4/5

XXV/257/20 20 sierpnia 2020

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 4835



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr …………….. Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia ……………….. r.

Klauzula informacyjna:
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)
i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Urząd Miejski w Wałbrzychu Pl. Magistracki 1, 58 – 300
Wałbrzych, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych.
1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Wałbrzycha  Pl.  Magistracki  1,  58-300
Wałbrzych.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:email iodo@um.walbrzych.pl,
tel. 74 665 53 59
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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa oraz podmiotom, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
7.  Wszystkim osobom,  których danych osobowe  są  przetwarzane  w Urzędzie  Miejskim w Wałbrzychu  przysługują
odpowiednie prawa wynikające z 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 i  Ustawą z  dnia 10 maja  2018 r.  o  ochronie  danych
osobowych, w tym:
➢ prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
➢ prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
➢ prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 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, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Jeśli  ma  Pani/Pan  pytania  dotyczące  sposobu  i  zakresu  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych,  a  także
przysługujących  Pani/Panu  uprawnień,  prosimy  o  kontakt  z  Urzędem  Miejskim  w  Wałbrzychu,  Pl.  Magistracki  1,
58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00,  um@um.walbrzych.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną
poprzez  iodo@um.walbrzych.pl,  telefonicznie   pod  numerem 74 665 53  59  lub  pisemnie  na  adres  Urząd   Miejski
w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych. 
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Załącznik nr 2 do  Uchwały Nr………  Rady Miejskiej Nr ……………...Wałbrzycha z dnia ….......

Załącznik do Deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości niezamieszkałe

Dane dotyczące przedmiotu opłaty *

I II III

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej Podstawa obliczeniowa

IIIA IIIB IIIC

Wyniki obliczeń

Wyliczona
pojemność

pojemników w
litrach***

Wymagana lub zadeklarowana
liczba pojemników o

odpowiedniej pojemności**** 
(Należy wskazać 2 pojemniki o

pojemności  minimum 60l)

Liczba
Pojemność w

litrach

Urzędy, biura
Łączna liczba pracowników

5 litrów X

Szkoła, przedszkole, żłobek, inna placówka 
dziennego pobytu**

Łączna liczba pracowników

5 litrów X

Łączna liczba studentów, uczniów, dzieci

3 litry X

Hotel, motel**

Łączna liczba pracowników

5 litrów X

Łączna liczba łóżek

15 litrów X

Sala widowiskowa, teatr, kino**

Łączna liczba pracowników

5 litrów X

Łączna liczba miejsc na widowni

3 litry X

Schronisko, hotel dla zwierząt**

Łączna liczba pracowników

5 litrów X

Łączna liczba zwierząt

5 litrów X

Pozostałe niewymienione rodzaje działalności
Powierzchnia użytkowa w m2

3/4 litra X

Objaśnienia:

*Załącznik  wypełniamy w przypadku,  gdy  w  nieruchomości  znajdują  się  dwa  lub  więcej  lokali  użytkowych,
w których prowadzona jest działalność gospodarcza tego samego rodzaju. 
Załącznik należy skopiować tyle razy ile w nieruchomości znajduje się lokali użytkowych, w których prowadzona
jest działalność gospodarcza,  przy czym w przypadku,  gdy jedna działalność prowadzona jest  przez jeden podmiot
w kilku lokalach na terenie nieruchomości, łączną minimalną pojemność pojemnika wyliczamy, jak dla jednego lokalu,
z uwzględnieniem zsumowanej powierzchni użytkowej.

Wypełniając załącznik, część D.3. w deklaracji pozostawiamy pustą. 
 
Kolumna  I  –  Rodzaj  prowadzonej  działalności  gospodarczej-  w  kolumnie  należy  znaleźć  odpowiednią  działalność
prowadzoną na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja.
Kolumna II  –  Podstawa obliczeniowa – w kolumnie należy wpisać w pustych polach wymaganą wartość podstawy
obliczeniowej np. powierzchnia użytkowa, łączna liczba pracowników, łączna liczba miejsc na widowni, łączna liczba
studentów, uczniów, dzieci, łączna liczba łóżek, łączna liczba zwierząt. Podstawa obliczeniowa dla danej działalności
została  określona  w  Regulaminie  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy  Wałbrzych  oraz  podana
w ciemniejszym wersie kolumny II. 
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** Dla danej  działalności  podstawa obliczeniowa składa się z dwóch elementów tj.  łączna liczba pracowników oraz
łączna liczba studentów, uczniów, dzieci; łączna liczba łóżek; łączna liczba miejsc na widowni; łączna liczba zwierząt.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia  wysokości  należnej  opłaty za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel
nieruchomości  jest  obowiązany złożyć nową deklarację  w terminie  do 10 dnia  miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Kolumna IIIA – Wyliczona pojemność pojemników w litrach
***  W  kolumnie  należy  wpisać  otrzymany  wynik  obliczeń  z  kolumny  II.  W  przypadku  podstawy  obliczeniowej
składającej się z dwóch elementów należy wpisać sumę wyników poszczególnych obliczeń. 

Kolumna IIIB – IIIC – Wymagana liczba pojemników o odpowiedniej pojemności – w kolumnach należy wpisać liczbę
pojemników wraz ze wskazaniem ich pojemności, tak aby całkowita pojemność wszystkich pojemników była równa lub
większa  od  minimalnej  wyliczonej  pojemności  w  kolumnie  IIIA.  Do  zbierania  odpadów  komunalnych  stosuje  się
pojemniki o pojemnościach 60l, 120l, 240l, 1100l, 2200l lub kontener Kp – 7 o pojemności 7000l. 
W  przypadku  wskazania  kilku  pojemników  o  różnych  pojemnościach  należy  wpisać  je  kolejno,  przedzielając
przecinkiem.
****  W  kolumnie  IIIB  –  IIIC  wpisujemy,  zamiast  wymaganej  liczby  pojemników  o  odpowiedniej  pojemności,
zadeklarowaną liczbę pojemników, w przypadku,  gdy  rzeczywista pojemność, odpowiadająca sumarycznej  objętości
wszystkich  odpadów  komunalnych  zbieranych  i  odbieranych  z  terenu  nieruchomości  jest  większa  od  minimalnej
wyliczonej pojemności. 
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