
 
 

UCHWAŁA NR XXV/201/2021 
RADY GMINY ŚWIDWIN 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na terenie gminy Świdwin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), Rada Gminy Świdwin 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Świdwin, w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w §1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy 
Świdwin lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: 

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych; 

2) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

§ 3. 1. Deklaracja składana za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 
ePUAP powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.). 

2. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych 
oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180) przy 
zachowaniu układu informacji i powiązań między nimi, zgodnego z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. 
zm.). 

3. Adres elektronicznej skrzynki podawczej /139et4dqt7/SkrytkaESP w platformie ePUAP oraz wzór 
deklaracji w formie elektronicznej są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Świdwin: http://ug.swidwin.ibip.pl/public/. 
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§ 4. Traci moc Uchwala nr XIV/116/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy 
Świdwin, zmieniona uchwałą Nr XXIV/182/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie gminy Świdwin. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

   
Przewodnicząca Rady 

 
 

Anna Olejniczak 
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa           Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

prawna:               
 

Składający:        Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świdwin 
 

Termin               do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

składania:          nieruchomości pierwszych odpadów komunalnych; do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

                          nastąpiła zmiana 
 

Miejsce             Urząd Gminy Świdwin, 78-300 Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1 

składania: 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

WÓJT GMINY ŚWIDWIN 

Plac Konstytucji 3 Maja 1 

78-300 Świdwin 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące złożenie deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 


PIERWSZA DEKLARACJA (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty ……………………………….) 
  
                ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI (data zaistnienia zmiany …………………………..)


 KOREKTA DEKLARACJI


C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 





WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK                               WSPÓŁWŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK 
                                    LUB POSIADACZ                                               WSPÓŁPOSIADACZ 


D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

  RODZAJ SKŁADAJĄCEGO 



 
 OSOBA FIZYCZNA                           OSOBA PRAWNA                      JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA     
                                                                                                                 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA* 
 

 

 

 IDENTYFIKATOR PESEL  / NIP* …………………….                                         NUMER TELEFONU ** ….....................................................      
 

E-MAIL **……………………………………………… 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 
 

GMINA ULICA NR DOMU        
 

NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

 

F. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES KORESPONDENCYJNY 

KRAJ 
 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

Załącznik do uchwały Nr XXV/201/2021 

Rady Gminy Świdwin 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 928



GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 
 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 
 

G. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO (wypełniają tylko właściciele 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) 

Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy TAK / NIE (niewłaściwe skreślić) 
 

Oświadczam, że będę kompostował bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku 

TAK / NIE (niewłaściwe skreślić) 

H. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

…........................ 

(należy podać liczbę mieszkańców) 
 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …...................... zł 

słownie złotych: …............................................................................................................................... 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że dane podane w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.  
 

 

 ….............................................                                                                     …............................................ 
    (miejscowość i data)                                                                                           (czytelny podpis) 

J. ADNOTACJE URZĘDU 

 

 

 

K. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. z 04.05.2016 r. UE L119,  

s.1 do 88), dalej RODO, informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świdwin, siedziba Urząd Gminy Świdwin, Plac Konstytucji  

3 Maja 1, e-mail: poczta@swidwin.gmina.pl, tel. +48 94 36 520 15, zwany dalej Administratorem; Dane kontaktowe do inspektora 

ochrony danych: Dariusz Florek, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Świdwin możliwy jest pod adresem poczty 

elektronicznej e-mail: iod.poczta@swidwin.gmina.pl; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji i wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, realizacji i wykonywania przez Administratora umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, np. w celu realizacji zadań 

wynikających z ww. przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, wykonywania przez Administratora zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających ze zobowiązań, na podstawie 

art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym i celów statystycznych zgodnych z art. 89 ust. 

1 RODO, na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają 

istoty prawa, do ochrony danych osobowych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów 

osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

4) Ma Pan/Pani prawo do: 

a) dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub 

nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z 

obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia lub wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO), na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 
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Pouczenia: 

1. Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie 

niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Świdwin 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. 

 

 

Objaśnienia: 
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Świdwin o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. 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 do Wójta Gminy Świdwin w 

terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

3. 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. 

4. Adres elektronicznej skrzynki podawczej /139et4dqt7/SkrytkaESP w platformie ePUAP dostępny jest na BIP 

Urzędu Gminy Świdwin. 

5. Wzór formularza dostępny jest na stronie www.swidwin.gmina.pl oraz na BIP Urzędu Gminy Świdwin. 

 

* dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi 

** nieobowiązkowe 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 928

http://www.swidwin.gmina.pl/

	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 2 Punkt 1
	Paragraf 2 Punkt 2

	Paragraf 3
	Paragraf 3 Ustęp 2
	Paragraf 3 Ustęp 3

	Paragraf 4
	Paragraf 5
	Paragraf 6

	Załącznik 1

		2021-03-02T12:59:25+0000
	Polska
	Ewa Muszyńska; ZUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




