
 
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 właścicieli nieruchomości. 

Na podstawie art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391; z 2011 r. Nr 152, poz. 897; z 2012, poz. 951 i z 2013, poz. 21 oraz poz. 228) 

oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) 

uchwala się, co następuje: 

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

przez właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stano-

wiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Mia-

sta Świdwin w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub po-

wstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi, nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Świdwin w terminie 14 dni od 

dnia nastąpienia zmiany. 

3. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości 

może złożyć drogą elektroniczną w formie zgodnej z formatami danych, określonych w przepisach o informa-

tyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

4. Przesyłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej może nastąpić jedynie poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

5. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami za pomocą środków komunikacji elektro-

nicznej, musi być opatrzona podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikowanym, zawierającym 

informacje o właścicielu certyfikatu bądź profilu zaufanym ePUAP. 

§ 3. Do złożonej deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający zmianę danych zawartych w dekla-

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

1. dokumentu potwierdzającego zamieszkanie poza nieruchomością lub ustanie zamieszkania (np. doku-

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

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

meldowanie). 

§ 4. 1. Traci moc uchwała Nr XXIV/189/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 183). 
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2. Swoją ważność zachowują deklaracje złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, według wzoru 

określonego uchwałą Nr XXIV/189/2012 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nie-

ruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 183). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwin. 

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

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta 

 

Henryk Klaman 
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

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

(Dz. U. z 2012r., poz. 391) 

Składający: 
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Termin składania 
W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia,  

w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji 

Miejsce składania Urząd Miasta Świdwin,  Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

BURMISTRZ MIASTA ŚWIDWIN 
PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1 

78-300 ŚWIDWIN 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 PIERWSZA DEKLARACJA 

 ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

 Właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz  Współwłaściciel, współposiadacz 

 Najemca, Dzierżawca  Inny 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 Osoba fizyczna  Osoba prawna  Zarządca nieruchomości 

 Inny podmiot …………………………………………………………. 

E. Imię i nazwisko / pełna nazwa 

F. Numer identyfikacyjny 

a. ����������� b. ���������
(PESEL)  (REGON) 

Adres zamieszkania/ adres siedziby 

Ulica Nr domu/ nr lokalu Miejscowość 

 Kod pocztowy Poczta (Miasto) Gmina 

Powiat Województwo Kraj 

Nr telefonu (nieobowiązkowo) 

Załącznik do uchwały Nr XXXI/263/13 

Rady Miasta Świdwin 

z dnia 29 sierpnia 2013 r. 
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G. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne 

Ulica Nr domu/ nr lokalu Miejscowość 

 Kod pocztowy Poczta (Miasto) Gmina 

Powiat Województwo Kraj 

H. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części G niniejszej deklaracji odpady będą 
gromadzone w sposób selektywny 

 TAK  NIE 

I. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 
z poz. G 

J. Miesięczna stawka za jednego mieszkańca 

……………………… osoby / osób 
_____ zł 

Jeżeli zaznaczono TAK w dziale H 

 _____ zł 
Jeżeli zaznaczono NIE w dziale H  

K. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY (iloczyn osób zamieszkujących na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty) 

…………………………………… złotych  (słownie : ………………………………………………………………………………………………….zł ) 

L. ADNOTACJE URZĘDU: 

POUCZENIE: W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach miesięcznej opłaty lub wpłacenia jej 
w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r., 
poz.1015) 

OBJAŚNIENIA: 
1. W pozycji I należy wpisać faktyczną  liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, a nie zameldowanych
2. Opłatę miesięczną należy wpłacać w kasie Urzędu lub na indywidualny  numer konta bankowego do 10 dnia

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
3. Wzór formularza deklaracji dostępny jest na stronie Urzędu Miasta www.swidwin.pl w zakładce Nowy

System Gospodarowania Odpadami

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację do Burmistrza Miasta ŚWIDWIN w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana. Przy składaniu deklaracji zmieniającej podstawę naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi liczy się data wpływu deklaracji do tutejszego Urzędu.

…….………………………………………………………  …….…………………………………………………………….. 
 (Miejscowość i data)        (czytelny podpis składającego deklarację) 
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