
DZIENNIK URZĘDOWY 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. 

  

Szczecin, dnia 10 listopada 2020 r. 

Poz. 4978 

UCHWAŁA NR XX VI/1 48/20 
RADY MIASTA ŚWID WIN 

z dnia 30 października 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Swidwin oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą  środków komunikacji elektronicznej 

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

I. 1. Określa się  wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują  mieszkańcy, stanowiący załącznik nr I do 
niniejszej uchwały. 

2. Określa się  wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują  mieszkańcy, a powstają  odpady komunalne, 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Określa się  wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się  domek letniskowy lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. 1. Deklarację, o której mowa w § I należy złożyć  w terminie 14 dni od daty 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, nową  deklarację  należy złożyć  w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

* 3. Deklarację  właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć: 

1) w formie papierowej w Urzędzie Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 

2) w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 
ePUAP opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą  ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. I 173) 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). 

* 4. Tracą  moc uchwały: 
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1) Nr XIX/157/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują  mieszkańcy, a powstają  odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
z 2016 r. poz. 2641), 

2)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 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 2640) 

S. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Świdwin. 

6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą  obowiązującą  od dnia I stycznia 2021 r. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Monika tę )tIial{ 
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Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XXyI/148/20 

Rady Miasta Świdwin z dnia 30 października 2020 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 

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

(Dz. U. z 2020r. poz. 1439) 

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

o utrzymaniu czystosci I porządku w gminach 

Termin składania 

Do 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania pierwszych 

odpadów komunalnych; do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana 

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 

r 	PIERWSZA DEKLARACJA (data powstania obowiązku ponoszenia 

W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI 

korekty) 

opłaty) 

(data zaistnienia 

-- 

zmiany) 	-- ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH 

KOREKTA DEKLARACJI (data wystąpienia 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  
J 	Właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz F 	Współwłaściciel, współposiadacz 

F 	Najemca, Dzierżawca Inny 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
Osoba fizyczna 	- Osoba prawna 	Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

E. Imię  i nazwisko / pełna nazwa 

F. Numer identyfikacyjny 

(PESEL) 	 (NIP) 	 (REGON) 

G. Adres nieruchomości, na której powstają  odpady komunalne, dane kontaktowe 

Ulica Nr domu/ nr lokalu Miejscowość 	 Kod pocztowy 

Poczta (Miasto) Nr telefonu Adres e-mail 

H. Adres zamieszkania/ adres korespondencyjny, dane kontaktowe 

Ulica Nr domu/ nr lokalu 	Miejscowość 	 Kod pocztowy 

Poczta (Miasto) Nr telefonu 	 Adres e-mail 

I 
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I. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części G niniejszej deklaracji odpady ulegające 

biodegradacji i odpady zielone będą  gromadzone w przydomowym kompostowniku 

F 	TAK 	 M ME 

J. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość  
z poz. G 

K. Miesięczna stawka za jednego mieszkanca 

	 osoby / osób 
_zł  _zł  

Jezeli zaznaczono TAK w dziale H Jezeli zaznaczono NIE w dziale H 

L 	WYSOKOŚĆ  MIESIĘCZNEJ OPŁATY (iloczyn osób zamieszkujqcych no terenie nieruchomości oraz stawki opłaty) 

	  złotych (słownie: 	 zł ) 

M. ADNOTACJE URZĘDU: 

POUCZENIE: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę  do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą  z 

dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

OBJAŚNIENIA: 

1. Wysokość  stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Rady Miasta Świdwin 

w sprawie wyboru metody i ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

Miasta Świdwin. 

2. Możliwość  gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych w przydomowym 

kompostowniku 	dotyczy 	właścicieli 	nieruchomości 	zabudowanych 	budynkiem 	mieszkalnym 

jednorodzinnym. 

3. W pozycji J należy wpisać  faktyczną  liczbę  osób zamieszkujących daną  nieruchomość, a nie zameldowanych. 

4. Terminy, częstotliwość  i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała 

Rady Miasta Świdwin w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Świdwin. 

S. 	Wzór formularza deklaracji dostępny jest na stronie www.swidwin.pl  oraz na BlP Urzędu Miasta Świdwin. 

6. 	Deklarację  należy złożyć  w siedzibie Urzędu Miasta, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, bądź  
przesłać 	za 	pomocą 	środków 	komunikacji 	elektronicznej 	poprzez 	Elektroniczną 	Platformę 	Usług 

Administracji 	Publicznej 	(ePUAP). 	Deklaracja 	składana 	w 	formie 	elektronicznej 	musi 	być 	opatrzona 

podpisem elektronicznym 2 ważnym certyfikatem kwalifikowanym, zawierającym informację  o właścicielu 

certyfikatu, bądź  profilu zaufanym ePUAP. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Świdwin mający siedzibę  w Świdwinie 

przy Placu Konstytucji 3 Maja 1, tel. 943652011, fax. 943652283, e-mail ratusz@swidwin.pl. 
2. Burmistrz wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą  Państwo skontaktować  się 	poprzez e- 

mail: iodo@swidwin.pl.  
3. Państwa dane 	osobowe są  przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie 	z 

art.20 ust.lb  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713). 
4. Państwa dane będą  przetwarzane zgodnie z kryteriami określonymi w instrukcji kancelaryjnej. 

S. 	Mają 	Państwo prawo do żądania 	od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia 	sprzeciwu wobec przetwarzania, a 
także prawo do przenoszenia danych. 

(czytelny podpis składającego deklarację) (Miejscowość  i data) 
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Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XXyI/148/20 

Rady Miasta Świdwin z dnia 30 października 2020 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ  MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ  ODPADY KOMUNALNE 

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

(Dz. U. z 2020r. poz. 1439) 

Składający 
Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują  mieszkańcy, a powstają  odpady 

komunalne 

Termin składania 
W ciągu 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych; do 

 
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 

Miejsce składania Urząd Miasta Świdwin, Plac 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 (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty) 	-- 

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI (data zaistnienia zmiany) 	-- 
• KOREKTA DEKLARACJI (data wystąpienia korekty) 

C. 	SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  

• Właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz Współwłaściciel, współposiadacz 

r- Najemca, dzierżawca r- Inny 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
Osoba fizyczna r- Osoba prawna - Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

E. Imię  i nazwisko / pełna nazwa 

F. Numer identyfikacyjny 

i_4 •• i_J i_4 i_J i_4 l_J 	J 	i_J t_J 	•„ i_J i_J i_J i_J i_J i_J i_J i_J 

(PESEL) 	 (NIP) 	 (REGON) 

G. Adres nieruchomości, na której powstają  odpady komunalne, dane kontaktowe 

Ulica Nr domu/ nr lokalu Miejscowość  Kod pocztowy 

Poczta (Miasto) Obręb Nr działki 

H. Adres zamieszkanial adres do korespondencji 

Ulica Nr domu/ nr lokalu Miejscowość  Kod pocztowy 

Poczta (Miasto) 	-- Nr telefonu Adres e-mail 



I. 	OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 

Odpady zmieszane Ilość  Stawka 

opłaty 

Częstotliwość  odbioru w miesiącu 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Worek 601 

Pojemnik 1201 

Pojemnik 2401 

Pojemnik 11001 

Wysokość  opłaty 

Iloczyn kolumn 2, 3 i 4 

11 2a 3a 4a S., Ba 7a 8d Ba 103 11 12a 

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 

Metale i tworzywa 

sztuczne 

Ilość  Stawka 

opłaty 

Częstotliwość  odbioru w miesiącu 

I II III IV V VI VII VIII IX X Xl XII 

Worek 601 

Pojemnik 1201 

Pojemnik 2401 

Pojemnik 11001 

Wysokość  opłaty 

Iloczyn kolumn 2, 3 i 4 

lb 2b 3b 4b Sb Ob 7b 8b 9b lob ub 12b 

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 

Bioodpady Ilość  Stawka 

opłaty 

Częstotliwość  odbioru w miesiącu 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Worek 60! 

Pojemnik 1201 

Pojemnik 2401 

Pojemnik 11001 

Wysokość  opłaty 

Iloczyn kolumn 2,3 I 4 

ic 2c 3c dc Sc Oc 7c Oc 9c lOc lic 12c 



kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 

Szkło Ilość  Stawka 

opłaty 

Częstotliwość  odbioru w miesiącu 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Worek 601 

Pojemnik 1201 

Pojemnik 2401 

Pojemnik 11001 

Wysokość  opłaty 

Iloczyn kolumn 2, 3 14 

id 2d 3d 4d 5d 6d 7d Sd 9d lOd lid 12d 

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 

Papier Ilość  Stawka 

opłaty 

Częstotliwość  odbioru w miesiącu 

I II III IV V VI 	VII VIII IX X Xl XII 

Worek 601 

Pojemnik 1201 

Pojemnik 2401 

Pojemnik 11001 

Wysokość  opłaty 

Iloczyn kolumn 2, 3 i 4 

2e3e Ae 5e 6e 7e Se 9e lOc ile 12e 

Wysokość  miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma opłat z pozycji): 

lale 2a-2e 3a-3e 4a-4e 5a-5e 6a-6e 	7a-7e 8a-8e 9a-9e 10a-10e ha-ile 12a-12e 

II III IV V VI I VII VIII IX X Xl XII 
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J. PODPIS(Y) SKŁADAJĄCEGO(CYCH) DEKLARACJĘ  

miejscowość  i data 	 czytelny podpis 

K. ADNOTACJE URZĘDU: 

data 	 podpis przyjmującego deklarację  

POUCZENIE: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę  do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą  z 

dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

OBJAŚNIENIA: 

1. Wysokość  stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Rady Miasta Świdwin 

w sprawie wyboru metody i ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

Miasta Świdwin. 

2. W dziale I. częstotliwość  odbioru odpadów zmieszanych oraz bioodpadów w okresie od kwietnia do 

października nie może być  rzadsza niż  raz na dwa tygodnie. 

3. Terminy, częstotliwość  i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała 

Rady Miasta Świdwin w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Świdwin. 

4. Wzór formularza deklaracji dostępny jest na stronie www.swidwin.pI oraz na BlP Urzędu Miasta Świdwin. 

S. 	Deklarację  należy złożyć  w siedzibie Urzędu Miasta, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, bądź  przesłać  
za 	pomocą  środków komunikacji 	elektronicznej 	poprzez 	Elektroniczną 	Platformę 	Usług Administracji 

Publicznej 	(ePUAP). 	Deklaracja 	składana 	w 	formie 	elektronicznej 	musi 	być 	opatrzona 	podpisem 

elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikowanym, zawierającym informację  o właścicielu certyfikatu, 

bądź  profilu zaufanym ePUAP. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Świdwin mający siedzibę  w Świdwinie 

przy Placu Konstytucji 3 Maja 1, tel. 943652011, fax. 943652283, e-mail ratusz@swidwin.pl. 
2. Burmistrz 	wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą  Państwo skontaktować  się 	poprzez e- 

mail: iodo@swidwin.pl.  

3. Państwa dane 	osobowe są  przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie 	z 

art.20 ust.lb  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713). 

4. Państwa dane będą  przetwarzane zgodnie z kryteriami określonymi w instrukcji kancelaryjnej. 

S. 	Mają 	Państwo prawo 	do żądania 	od 	administratora 	dostępu 	do swoich 	danych 	osobowych, ich 

sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia 	sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także prawo do przenoszenia danych. 
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Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XXyI/148/20 

Rady Miasta Świdwin z dnia 30 października 2020 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

DOMKI LETNISKOWE LUB WŁAŚCICIELE INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE 

REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ  ROKU 

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

(02. U. z 2020r. poz. 1439) 

Składający: 

Właściciele nieruchomości, na których znajdują  się  domki letniskowe lub właściciele 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część  roku 

Termin składania 
Do 14 dni od dnia powstania obowiązku ponoszenia opłaty; do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 

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 

f 	PIERWSZA DEKLARACJA (data powstania obowiązku ponoszenia 

W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI 

korekty) 

opłaty) 

(data zaistnienia 

- 
-- zmiany) J 	ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH 

f 	KOREKTA DEKLARACJI (data wystąpienia 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  
F— 	Właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz I ... 	Współwłaściciel, współposiadacz 

F 	Najemca, Dzierżawca I 	Inny 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

- Osoba fizyczna 	Osoba prawna 	f—  Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

E. Imię  I nazwisko / pełna nazwa 

F. Numer identyfikacyjny 

(PESEL) 	 (NIP) 	 (REGON) 

G. Adres nieruchomości, na której powstają  odpady komunalne, dane kontaktowe 

Ulica Nr domu/ nr lokalu 	Miejscowość  Kod pocztowy 

Poczta (Miasto) Nr ewidencyjny działki w rejestrze gruntów (w przypadku braku adresu) 

H. Adres zamieszkania / adres korespondencyjny, dane kontaktowe 

Ulica Nr domu/ nr lokalu Miejscowość  Kod pocztowy 

Poczta (Miasto) Nr telefonu Adres e-mail 
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Obliczenie wysokości opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

       

                                     

  

Rodzaj nieruchomości 

     

Liczba Ryczałtowa stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

  

Wysokość  opłaty 

iloczyn kolumn 2 i 3 

   

                       

                                     

                                     

  

Domki letniskowe 

                           

                                     

                                     

                                     

                                     

  

Nieruchomość  wykorzystywana na cele 

rekreacyjnowypoczynkowe (inne niż  
nieruchomości, na których znajdują  się  
domki letniskowe) 

                     

                       

                                     

                                     

                   

RAZEM 

               

                                     

                                     

                                     

     

J. ADNOTACJE URZĘDU: 

                       

                                     

                                     

  

POUCZENIE: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę  do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą  z 

dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

OBiAŚNI EN IA: 

1. Wysokość  stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Rady Miasta Świdwin 

w sprawie wyboru metody i ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

Miasta Świdwin. 

2. Terminy, częstotliwość  i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała 

Rady Miasta Świdwin w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Świdwin. 

3. Wzór formularza deklaracji dostępny jest na stronie www.swidwin.pl  oraz na BlP Urzędu Miasta Świdwin. 

4. Deklarację  należy złożyć  w siedzibie Urzędu Miasta, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, bądź  przesłać  
za pomocą  środków komunikacji elektronicznej poprzez Elektroniczną  Platformę  Usług Administracji 

Publicznej (ePUAP). Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być  opatrzona podpisem 

elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikowanym, zawierającym informację  o właścicielu certyfikatu, 

bądź  profilu zaufanym ePUAP. 

  

     

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Świdwin mający siedzibę  w Świdwinie 

przy Placu Konstytucji 3 Maja 1, tel. 943652011, fax. 943652283, e-mail ratusz@swidwin.pl. 
2. Burmistrz wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą  Państwo skontaktować  się  poprzez e-mail: 

iodo@swidwin.pl.  

3. Państwa dane osobowe są  przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 

20 ust. lb  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713). 

4. Państwa dane będą  przetwarzane zgodnie z kryteriami określonymi w instrukcji kancelaryjnej. 

5. Mają  Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 
także prawo do przenoszenia danych. 

  

                                     

                                     

(Miejscowość  i data) 	 (czytelny podpis składającego deklarację) 


