
UCHWAŁA NR LXXI/356/2023 
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłatyza 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 9 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Deklaracje, o których mowa w § 1 i § 2, właściciele nieruchomości obowiązani są składać w Urzędzie 
Miasta Golub-Dobrzyń lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminach określonych w art. 6m 
ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 4. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej: 

1) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny z obowiązującym wzorem 
deklaracji w formie pisemnej określonej w niniejszej uchwale; 

2) deklaracje elektroniczne wysyłane są z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej, zwanej dalej ePUAP, w następujących formatach elektronicznych: DOC, DOCX, ODT, 
JPG/JPEG, PDF, RTF, TIF/TIFF, XML, XMLX, ODS; 

3) deklaracje opatrywane są: 

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym lub 

b) profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne; 

4) Odnośnik do usługi elektronicznego składania deklaracji udostępniony jest na stronach internetowych 
Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 5. Zachowują moc deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone 
przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 6. Traci moc Uchwała 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.U. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. 
poz. 1225), zmieniona Uchwałą Nr XXV/128/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 kwietnia 2020 r 
zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(Dz.U. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r., poz. 2045) oraz uchwałą Nr LVII/302/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 
z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (Dz.U. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 3057). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golub-Dobrzyń. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia 

 
 

mgr Łukasz Pietrzak 
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYM 

 

Podstawa 

prawna: 

- Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej zwana Ustawą, 

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. 

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy lub powstają odpady komunalne, położonej na 

terenie Miasta Golub-Dobrzyń. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, 

najemców nieruchomości, dzierżawców nieruchomości a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 

2 ust.1 pkt 4 Ustawy). Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym 

ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu 

obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnie mieszkaniową (art. 2 ust.3 ustawy) 

Termin 

składania 

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust.1 Ustawy), 

- 14 dni od chwili powstania na nieruchomości odpadów komunalnych (art. 6m ust. 1 Ustawy), 

- 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

(art. 6m ust.2 Ustawy) 

Miejsce 

składania 

URZĄD MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

Plac Tysiąclecia 25 

87-400 Golub-Dobrzyń 

 
1. Organ właściwy, do którego należy złożyć deklarację: 

Burmistrz Miasta Golubia- Dobrzynia 

Plac Tysiąclecia 25 

87-400 Golub-Dobrzyń 

 

NALEŻY WYPEŁNIĆ TYLKO POLA JASNE, CZYTELNIE, WIELKIMI LITERAMI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE 

 

A. Obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

       Pierwsza deklaracja  (data powstania obowiązku  ______ - ______ - ____________r.) 

       Nowa deklaracja        (data zaistnienia zmian     ______ - ______ - ____________r.)  

       Korekta deklaracji    (data korekty deklaracji   ______ - ______ - ____________r.)  

 

B. Składający deklarację (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

        osoba fizyczna 

        osoba prawna 

        jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

         właściciel 

         współwłaściciel 

          jednostka organizacyjna i/lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca 

         użytkownik wieczysty  

         inny podmiot władający nieruchomością (należy podać jaki) - ………......................................... 

 

Dane składającego deklarację: 

Imię i nazwisko/Nazwa pełna: 

PESEL:  REGON NIP Numer KRS 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/356/2023

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 25 stycznia 2023 r.
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Adres zameldowania/adres siedziby 

Gmina: Miejscowość: 

Ulica: Numer domu: Numer lokalu 

Kod pocztowy: Poczta: 

Telefon: 
(nieobowiązkowe) 

Adres e-mail: 
(nieobowiązkowe) 

 

C. Adres nieruchomości, na której powstają i będą odbierane odpady komunalne: 

Gmina: 

 

Miejscowość:   

Ulica: 

 

Nr domu: Nr lokalu: 

Kod pocztowy: Poczta: 

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (w przypadku braku nr budynku):     

obręb .............         Nr działki ............... 

 

D. Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 

        D1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

Oświadczam, że odpady będą zbierane w sposób selektywny    

  

Liczba osób zamieszkałych   ................. 

1. Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

 

a).............................................  X                  …………………= .................................................................... 
       (liczba osób zamieszkałych)                             (stawka opłaty)                                                       (wyliczona kwota) 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ...................... zł 

 

(słownie: ................................................................................................... .........................................................................) 
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2. Nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wyposażona jest w 

kompostownik przydomowy a bioodpady stanowiące odpady komunalne będą kompostowane w 

przydomowym kompostowniku:       

                                                                        TAK                          NIE 

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w przypadku kompostowania bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne : 

 

b)...............................................  X                                                          = .................................................................... 
          (liczba osób zamieszkałych)                             (stawka zwolnienia)                                             (wyliczona kwota zwolnienia) 

 

Wysokość miesięcznej opłaty po uwzględnieniu zwolnienia : …………………………………………………… zł  
                                                                                                             różnica pola 1 lit. a  i wyniku pola 2 lit. b 

 

(słownie  ………………………………………………… .………………………………………………………….. ) 

          D2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne 
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Oświadczam, że odpady będą zbierane w sposób selektywny a odpady komunalne będą gromadzone w następujących 

pojemnikach:  

Rodzaj odpadów Rodzaj pojemnika Ilość 

pojemników 

Stawka 

opłaty 

Ilość 

odbioru w 

miesiącu 

Opłata miesięczna 

za gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi w zł 

 

Deklaruję następującą 

ilość pojemników 

przeznaczonych do 

zbierania odpadów 

niesegregowanych 

(zmieszanych)  

Pojemnik 120 L  11,00 zł   

Pojemnik 240 L  23,00 zł   

Pojemnik 660 L  64,00 zł   

Pojemnik 1100 L  108,00 zł   

Pojemnik KP 7  756,00 zł   

 
Deklaruję następującą 

ilość pojemników 

przeznaczonych do 

zbierania tworzyw 

sztucznych  
 

Pojemnik 120 L  11,00 zł   

Pojemnik 240 L  23,00 zł   

Pojemnik 660 L  64,00 zł   

Pojemnik 1100 L  108,00 zł   

Pojemnik KP 7  756,00 zł   

Deklaruję następującą 

ilość pojemników 

przeznaczonych do 

zbierania  papieru  
 

Pojemnik 120 L  11,00 zł   

Pojemnik 240 L  23,00zł   

Pojemnik 660 L  64,00 zł   

Pojemnik 1100 L  108,00 zł   

Pojemnik KP 7  756,00 zł   

Deklaruję następującą 

ilość pojemników 

przeznaczonych do 

zbierania szkła 

Pojemnik 120 L  11,00 zł   

Pojemnik 240 L  23,00 zł   

Pojemnik 660 L  64,00 zł   

Pojemnik 1100 L  108,00 zł   

Pojemnik KP 7  756,00 zł   

Deklaruję następującą 

ilość pojemników 

przeznaczonych do 

zbierania 

bioodpadów 

Pojemnik 120 L  11,00 zł   

Pojemnik 240 L  23,00 zł   

Pojemnik 660 L  64,00 zł   

Pojemnik 1100 L  108,00 zł   

Pojemnik KP 7  756,00 zł   

    RAZEM: 
 

    Słownie: 
 

 

3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości stanowi nieruchomość, o której mowa w pkt. 

D1, a w części nieruchomość, o której mowa w pkt. D2 (tzw. nieruchomość mieszana). 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają w 

sposób określony w pkt. D1 i D2. 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ................................................. zł 
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                                                                                                                                                                                                    (należy wpisać sumę opłat z punktu D1 i D2) 

 

(słownie: ................................................................................................................... ..........................................................) 

 

F. Oświadczenie i podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację: 

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. 

 

 

 

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

                       (miejscowość i data)                                                                            (czytelny podpis) 

G. Pouczenie: 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 

roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

W przypadku niezłożenia deklaracji Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę 

szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.   

 

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej 

nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec lub powstały odpady komunalne. Wyliczona opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą rady 

Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami. 

 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości należna jest za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

 

Zgodnie z art. 6q ust. 3 Ustawy w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z 

tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa 

odbierania odpadów komunalnych była świadczona (dotyczy sytuacji złożenia deklaracji po ustawowym terminie 14 dni od daty 

nastąpienia zmiany). 

 

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Miasta Golub-Dobrzyń zawiadomi 

właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty 

i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w 

wysokości podanej w zawiadomieniu. 

 

Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy 

metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.  

 

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli.  

H. Objaśnienie: 

W przypadku złożenia pierwszej deklaracji należy podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

G. Adnotacje organu: 
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I. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO* - przetwarzanie danych osobowych w celu 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (w związku ze 

składaną deklaracją śmieciową oraz w związku z przesyłaniem informacji w sprawie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za dany rok) 

  W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO* informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 87-400 

Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 54 12. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - e-mail: iod@golub-dobrzyn.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

− wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*), wynikających z 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,  

− wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO*) – polegającego na przesłaniu Pani/Panu informacji w 

sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany rok. 

4.  Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy 

powierzenia przetwarzania danych.  
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez 

okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 

z późn. zm.). 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: 

− dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, 

− żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*, 

− do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO*, 

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie w jakim przetwarzanie 

Pani/Pana danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO*, czyli w przypadku przesłania Pani/Panu 

informacji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany rok, 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01 – w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych następuje z naruszeniem przepisów RODO*. 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji,  w tym 

profilowaniu.                

*- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 

1 z późn. zm.) 
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYM 

 

Podstawa 

prawna: 

- Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej zwana Ustawą, 

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. 

Składający: Właściciel nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonej na terenie miasta Golub-

Dobrzyń. Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, 

najemców nieruchomości, dzierżawców nieruchomości a także inne podmioty władające 

nieruchomością (art. 6m ust.1 pkt 4 Ustawy). 
Termin 

składania 

- 14 dni od chwili powstania na nieruchomości odpadów komunalnych (art. 6m ust. 1 Ustawy), 

- 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

(art. 6m ust.2 Ustawy) 

Miejsce 

składania 

URZĄD MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

Plac Tysiąclecia 25 

87-400 Golub-Dobrzyń 

 
1. Organ właściwy, do którego należy złożyć deklarację: 

Burmistrz Miasta Golubia- Dobrzynia 

Plac Tysiąclecia 25 

87-400 Golub-Dobrzyń 

 

NALEŻY WYPEŁNIĆ TYLKO POLA JASNE, CZYTELNIE, WIELKIMI LITERAMI, KOMPUTEROWO 

LUB RĘCZNIE 

 

A. Obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

       Pierwsza deklaracja  (data powstania obowiązku  ______ - ______ - ____________r.) 

       Nowa deklaracja        (data zaistnienia zmian     ______ - ______ - ____________r.)  

       Korekta deklaracji    (data korekty deklaracji   ______ - ______ - ____________r.)  

 

 

B. Składający deklarację (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

        osoba fizyczna 

        osoba prawna 

        jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

         właściciel 

         współwłaściciel 

          jednostka organizacyjna i/lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca 

         użytkownik wieczysty  

         inny podmiot władający nieruchomością (należy podać jaki) - ………......................................... 

 

 

Dane składającego deklarację: 

Imię i nazwisko/Nazwa pełna: 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/356/2023

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 25 stycznia 2023 r.
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PESEL:  

 

 

REGON NIP Numer KRS 

 

Adres zameldowania/adres siedziby 

Gmina: Miejscowość: 

Ulica: Numer domu: Numer lokalu 

Kod pocztowy: Poczta: 

Telefon: 
(nieobowiązkowe) 

Adres e-mail: 
(nieobowiązkowe) 

 

C. Adres nieruchomości, na której powstają i będą odbierane odpady komunalne: 

Gmina: 

 

Miejscowość:   

Ulica: 

 

Nr domu: Nr lokalu: 

Kod pocztowy: 

 

Poczta: 

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (w przypadku braku nr budynku):     

obręb .............         Nr działki ............... 

 

D. Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 

  1. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady będą zbierane w sposób 

selektywny. 

  

Zlokalizowanych jest .................. domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych ne cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe*. 

1. Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

 

 

a).............................................  X                                     = .................................................................... 
       (liczba domków lub innych                              (stawka opłaty)                                                       (wyliczona kwota) 

     nieruchomości rekreacyjno- 

            wypoczynkowych 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ...................... zł 

 

(słownie: ..........................................................................................................................................................................) 
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E. Oświadczenie i podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację: 

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. 

 

 

 

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

                       (miejscowość i data)                                                                            (czytelny podpis) 

F. Pouczenie: 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 

roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

W przypadku niezłożenia deklaracji Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę 

szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.   

 

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej 

nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec lub powstały odpady komunalne. Wyliczona opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą rady 

Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami. 

 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości należna jest za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

 

Zgodnie z art. 6q ust. 3 Ustawy w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z 

tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa 

odbierania odpadów komunalnych była świadczona (dotyczy sytuacji złożenia deklaracji po ustawowym terminie 14 dni od daty 

nastąpienia zmiany). 

 

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Miasta Golub-Dobrzyń zawiadomi 

właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty 

i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w 

wysokości podanej w zawiadomieniu. 

 

Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy 

metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.  

 

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli.  

G. Objaśnienie: 

W przypadku złożenia pierwszej deklaracji należy podać datę powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

*w części D deklaracji należy wskazać liczbę: 

- domków letniskowych – obiektów budowlanych nie służących do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych a do celów 

związanych z wypoczynkiem; 

- innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – np. liczba działek rodzinnych ogrodach działkowych 

H. Adnotacje organu: 
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I. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO* - przetwarzanie danych osobowych w celu 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (w związku ze składaną 

deklaracją śmieciową oraz w związku z przesyłaniem informacji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za dany rok) 

  W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO* informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 87-400 

Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 54 12. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - e-mail: iod@golub-dobrzyn.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

− wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*), wynikających z 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,  

− wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO*) – polegającego na przesłaniu Pani/Panu informacji w 

sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany rok. 

4.  Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia 

przetwarzania danych.  
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez 

okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: 

− dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, 

− żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*, 

− do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO*, 

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana 

danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO*, czyli w przypadku przesłania Pani/Panu informacji 

w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany rok, 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01 – w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych następuje z naruszeniem przepisów RODO*. 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji,  w tym 

profilowaniu.                

*- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. 

zm.) 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2519 z późniejszymi zmianami) Rada gminy określi, w drodze uchwały wzór 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b 

 
W z podjęciem uchwały w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki opłaty, konieczne jest wprowadzenie nowej uchwały w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej która dostosowana jest do nowych stawek określonych w wyżej 
wymienionej uchwale. 
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