
UCHWAŁA NR XXV/128/2020 
RADY MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ 

z dnia 7 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 6n ust. 1  ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.2)) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/122/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. 
poz. 1225) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Metodologia wypełniania deklaracji dotyczącej nieruchomości, na 
której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady stanowi 
załącznik nr 3”. 

§ 2. Dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golub-Dobrzyń. 

§ 4. . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Łukasz Pietrzak 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz.1571, poz. 1696 i poz. 1815. 
2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2019 r. poz. 2010; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 oraz 

z 2020 r. poz. 150 i poz. 284. 
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Załącznik do uchwały Nr XXV/128/2020 

Rady Miasta Golub-Dobrzyń 

z dnia 7 kwietnia 2020 r. 

Metodologia wypełnienia deklaracji dotyczącej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz 
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady: 

1. Właściciel nieruchomości, na którym znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne 
oraz stale lub czasowo przebywają mieszkańcy – wypełniają  deklarację w części: A, B, D1, F. 

Wyliczenie opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady 
Miasta Golubia-Dobrzynia 

2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na której powstają odpady komunalne, czyli 
nieruchomości , na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność społeczna, gospodarcza, handlowa, 
usługowa, rzemieślnicza, a także nieruchomości typu cmentarze itp. – wypełniają deklarację w części A, B, D2, 
F. 

Wyliczenie opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby wszystkich zadeklarowanych 
miesięcznie pojemników do odbioru o określonej pojemności oraz stawki za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla pojemnika o określonej pojemności w wysokości określonej odrębną 
uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Ilość odbioru w danym miesiącu służy jedynie opracowaniu 
harmonogramu, nie wpływa na miesięczną opłatę.  

Przykład:  

·Odpady zmieszane 

Pojemnik 240l     2 ( ilość pojemników) x 11,50 zł (stawka opłaty) = 23,00 zł 

·Tworzywa sztuczne  

Pojemnik 120l   2 (ilość pojemników) x 5,50 zł (stawka opłaty) = 11,00 zł 

·Papier 

Pojemnik 120l   1 (ilość pojemników) x 5,50 zł (stawka opłaty) = 5,50 zł 

·Szkło     

Pojemnik 240l   1 (ilość pojemników) x 11,50 zł (stawka opłaty) = 11,50 zł 

·Bioodpady 

Pojemnik 120l   1 (ilość pojemników) x 5,50 zł (stawka opłaty) = 5,50 zł 

RAZEM: 56,50zł/ opłata miesięczna

Id: 00C92AD5-41B0-4255-81EA-7D8F2C64F4D0. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

W dniu 25 lutego 2020 roku została podjęta uchwała Nr XXIII/122/2020 Rady Miasta Golubia-
Dobrzynia w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Celem ułatwienia
mieszkańcom wypełnienia deklaracji koniczne stało się dodanie do powyższej uchwały załącznika nr
3 wyjaśniającego metodologię wypełniania deklaracji dotyczącej nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady.
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