
 
 

UCHWAŁA NR XLIV/289/2022 
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chociwel w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen 
za te usługi 

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 2022 r.  poz. 559, 583), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2021 r.  poz. 888, poz. 1648, z 2020 r. poz. 2320, 
z 2021 r. poz. 2151) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chociwel                              
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych 
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wysokość cen za te usługi: 

1) przyjęcie i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych ponad ustanowiony limit – 1,30 zł/kg., 

2) przyjęcie i zagospodarowanie zużytych opon (kod 160103) z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ponad ustanowiony limit – 14,20 zł/szt., 

3) przyjęcie i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ponad ustanowiony limit: 

a) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych                            
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (kod odpadu 17 01 07) - 0,92 zł/kg; 

b) zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 
09 03 (kod odpadu 17 09 04) – 1,12 zł/kg; 

4) przyjęcie i zagospodarowanie odpadowej papy (kod 17 03 80) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych – 1,23 zł/kg, maksymalnie 200kg/rok/nieruchomość. 

§ 2. 1. Usługi, o których mowa w § 1 pkt 1-4  świadczone są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych. Lokalizacja i godziny otwarcia PSZOK-u podaje do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej www.chociwel.pl. 

2. Usługi, o których mowa w § 1 świadczone są po złożeniu formularza zamówienia dodatkowych usług 
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, będącego podstawą naliczenia opłaty,   i po 
uiszczeniu tej opłaty. Wzór formularza dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
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3. Płatności za usługi wymienione w §1 pkt 1-4 dokonywane są przelewem na rachunek bankowy Urzędu 
Miejskiego w Chociwlu podany na stronie www.chociwel.pl     lub w kasie Urzędu Miejskiego w Chociwlu, 
przy ul. Armii Krajowej 52 w Chociwlu.  

4. Podane ceny, o których mowa w §1 są cenami brutto. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

Robert Kawa 
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Załącznik do Uchwały nr XLIV/289/2022 

Rady Miejskiej w Chociwlu  

z dnia 30 marca 2022 r. 

 

 ……………………………………   

  Potwierdzenie wpływu formularza 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA DODATKOWYCH USŁUG W ZAKRESIE                                                  

OBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

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

w gminach dalej zwana u.c.p.g.  

Organ właściwy do złożenia formularza Burmistrz Chociwla 

Zobowiązany do złożenia formularza Właścicieli nieruchomości w rozumieniu u.c.p.g.    

Termin składania formularza - w przypadku konieczności zamówienia dodatkowej usługi 

Miejsce składania deklaracji Urząd Miejski w Chociwlu, ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel 

A. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI I ADRES ZAMIESZKANIA* / SIEDZIBY**  

* dotyczy właścicieli nieruchomości będących                                   ** dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących                               

osobami fizycznymi                                                                            osobami fizycznymi 

1. zaznaczyć właściwy kwadrat 

       □    właściciel                                   □     współwłaściciel                    □    użytkownik wieczysty 

       □    zarządca nieruchomości          □   najemca, dzierżawca            □    inny podmiot ……………… 

2. Nazwisko i imię*/ pełna nazwa**  

                                         

3. Pesel*                                                     4. NIP** 

      

5. Kraj  

 

6. Województwo 7. Powiat 

8. Gmina 

 

9. Miejscowość 10.  Kod pocztowy                                                       

11. Poczta 12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu 

 

15. Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)        

                                            

16. Adres e-mail 

                                                                   

17A. Telefon stacjonarny 

 

17B. Telefon komórkowy  
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B. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAŁY ODPADY KOMUNALNE  

18. Ulica 19. Nr domu 

                        

20. Nr lokalu 

                                

21. Miejscowość 

22. Obręb*** 23.Nr działki*** 

 

24. Księga wieczysta*** 

 

 *** (pole obrębu, numeru działki oraz księgi wieczystej jest wymagane w przypadku, gdy nieruchomość nie ma 

przydzielonego adresu lub pod tym samym adresem jest więcej niż jedna nieruchomość) 

C. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ZAMÓWIENIA DODATKOWYCH USŁUG W ZAKRESIE                                                  

ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Rodzaj usługi Ilość  Cena usługi Wysokość opłaty  

Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów 

wielkogabarytowych (kod 20 03 07) 

 

Mg 

 25. 

                            zł 

Przyjęcie i zagospodarowanie zużytych opon z pojazdów     

o masie całkowitej do 3,5 tony (kod 16 01 03)   

                                  

Szt. 

 26. 

  zł 

Przyjęcie i zagospodarowanie zmieszanych odpadów z 

betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż 

wymienione w 17 01 06 (kod 17 01 07) 

 

 

Mg 

 27. 

 

zł  

Przyjęcie i zagospodarowanie zmieszanych odpadów z 

budowy, remontów i demontażu, innych niż wymienione w 

17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (kod 17 09 04) 

                      

Mg 

 28. 

zł 

Przyjęcie i zagospodarowanie odpadowej papy                      

(kod 17 03 80) 

 

Mg 

 29. 

zł 

WYSOKOŚĆ OPŁATY (suma poz. od 25 do 30) 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

zł            

D. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) 

uprzejmie informujemy, że: 

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Chociwla z siedzibą w Urzędzie Miejski w Chociwlu, ul. 

Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel.  Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: (+48) 91 56 22 001, adresu e- mail: 

urzad@chociwel.pl 

2.W sprawach ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 

telefonicznie: +48 608 442 652; adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl lub pisemnie na adres Urzędu. 

3.Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e, 

ogólnego rozporządzenia, z zakresu administracji samorządowej lub administracji rządowej nałożonych ustawą z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

4.Państwa dane osobowe będą udostępnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usługi 

odbierania odpadów komunalnych. Ponadto dane mogą być udostępniane organom, o których mowa w art. 298 ustawy 

Ordynacja podatkowa lub organom egzekucyjnym oraz odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych 

osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne, bankowe. Dane osobowe nie będą 

przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczegółowych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych. 

5.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, 

w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6.Przysługuje Państwu prawo do: 

a) dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 

b) usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 
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prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

c) ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

d) cofnięcia zgody, w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, 

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy prawa. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych 

jest brak możliwości podjęcia czynności przez administratora. 

8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO FORMULARZ (czytelny podpis właściciela nieruchomości lub osoby upoważnionej do 

podpisywania deklaracji)  

 

………………………….……………….                       ………………………….………………. 

miejscowość i data                                                             (czytelny podpis) 

G. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

H. DATA 

( ………. - ………. - ………. ) 

(dzień, miesiąc, rok) 

I. PODPIS WERYFIKUJĄCEGO FORMULARZ 
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