
 

 

UCHWAŁA NR XIX/155/16 

RADY MIASTA ŚWIDWIN 

z dnia 29 czerwca 2016 r. 

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

nieruchomości zamieszkałej składanej przez właściciela nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 

poz. 446) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2016r. poz. 250) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 

przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta 

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 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. 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 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. 

U. z 2013r. poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z 

dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.  

z 2014r., poz. 1114 ze zm.). 

§ 4. Do złożonej deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający zmianę danych zawartych  

w deklaracji, o ile nastąpiły zmiany w stosunku do deklaracji poprzedniej w formie: 

1) dokumentu potwierdzającego zamieszkanie poza nieruchomością lub ustanie zamieszkania (np. dokument 

stwierdzający zmianę zameldowania, oświadczenie, zaświadczenie ze szkoły/uczelni, akt zgonu) 

2) dokumentu potwierdzającego wzrost liczby zamieszkujących osób (np. akt urodzenia, oświadczenie, 

zameldowanie). 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXI/263/13 rady Miasta Świdwin z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013r. poz. 3047). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwin. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 4 lipca 2016 r.

Poz. 2640



§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 Przewodniczący Rady Miasta 

 

Henryk Klaman 
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