
UCHWAŁA NR XVII/130/2020 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 6 lutego 2020 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości 

Na podstawie 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Rada Gminy 
Obrowo uchwala, co następuje: 

§ 1. 1 Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości lub części nieruchomości, podlegającym obowiązkowi uiszczania 
opłaty, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy 
Obrowo: 

1) w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty, lub 

2) w formie elektronicznej.  W terminach określonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

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

1) format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych DOC, ODT, PDF, XML; 

2) deklaracja jest przesyłana z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 
zwanej dalej „ePUAP”, za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (http) szyfrowanego przy 
użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL); 

3) deklaracja jest opatrywana: 

a) 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.) albo 

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 
ze zm.). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 czerwca 2019 r. opublikowana 
w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 3554 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1marca 2020 roku. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały  

Nr XVII/130/2020r. 
 

Rady Gminy Obrowo 
 

z dnia 6 lutego 2020r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBROWO 

 

 

Podstawa prawna: 

 

 

 

Składający: 

 

 

 

 

 

Miejsce składania: 

 

ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) 

 

Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na 

których powstają odpady komunalne, położonych na terenie gminy Obrowo, a także 

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób 

posiadających ww. nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych 

podmiotów władających nieruchomością 

 

Urząd Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87 – 126 Obrowo 

 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 
WÓJT GMINY OBROWO 

ul. Aleja Lipowa 27 

87 – 126 Obrowo  

 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

□ 1. PIERWSZA DEKLARACJA 

data powstania obowiązku ponoszenia opłaty  _ _ - _ _ - _ _ _ _ (dzień – miesiąc – rok) 

 

□ 2. DEKLARACJA ZMIENIAJĄCA (NOWA) 

        przyczyny złożenia deklaracji: 
□ zbycie nieruchomości                                            □ zmiana ilości osób zamieszkałych na nieruchomości 

                                                                                               (powód zmiany) ………………..…......................…. 

 

□ zmiana danych zawartych w deklaracji                □ inne (podać jakie) ………………………………..... 

        

data zaistnienia zmiany _ _ - _ _ - _ _ _ _ (dzień – miesiąc – rok) 

 

□ 3. KOREKTA DEKLARACJI (w przypadku błędów w poprzedniej deklaracji) 

pisemne uzasadnienie przyczyny złożenia korekty: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

data obowiązywania korekty od  _ _ - _ _ - _ _ _ _ (dzień – miesiąc – rok) do _ _ - _ _ - _ _ _ _ (dzień – miesiąc – rok) 
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C.  DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

* dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

** dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną 

*** pole nieobowiązkowe 
C.1.  SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ: 
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 
□ 1. Właściciel       □ 2. Współwłaściciel         □ 3. Użytkownik wieczysty 

□ 4. Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

□ 5. Inny podmiot władający nieruchomością 

□ Osoba fizyczna    □ Osoba prawna     □ Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Nazwisko, imię * / Pełna nazwa ** 

 

 

 

Imię ojca, imię matki  

 

 

Numer PESEL * / Numer NIP ** Numer REGON ** 

 

 

C.3. ADRES ZAMIESZKANIA * / SIEDZIBY** 
Ulica Numer domu Numer lokalu 

 

 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

 

 

Telefon kontaktowy *** Adres e-mail *** 

 

 

C.4. ADRES KORESPONDENCYJNY (należy wypełnić, jeżeli jest inny niż w części C.3.) 
Ulica Numer domu Numer lokalu 

 

 

Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

D. CHARAKTER NIERUCHOMOŚCI, WSKAZANEJ W CZĘŚCI E., NA KTÓREJ 

POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): 
□ 1. Zabudowa jednorodzinna                                   □ 2. Zabudowa dwurodzinna (bliźniacza) 

□ 3. Zabudowa szeregowa                                         □ 4. zabudowa wielorodzinna (blok) 

□ 5. Domki letniskowe 

□ 6. Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe przez część roku    
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Ulica  Numer domu Numer lokalu 

 

 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

 

 

Numer ewidencyjny działki 

 

 

F. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH  

 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E. niniejszej deklaracji odpady biodegradowalne 

będą gromadzone w następujący sposób: 

 

□ Własny kompostownik   

□ Oddawanie odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów lub/i zbieranie do oddzielnego 

        pojemnika i odbiór przez firmę odbierającą odpady z terenu gminy 

□ Nie dotyczy 

 
G. NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI E. jest: 

 

□ 

ZAMIESZKAŁA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy wypełnić część H 

□ 

DOMEM 

LETNISKOWYM 

 

 

 

 

 

 

 

Należy wypełnić część I 

□ 

NIERUCHOMOŚCIĄ 

WYKORZYSTYWANĄ 

NA CELE 

REKREACYJNO – 

WYPOCZYNKOWE, PRZEZ 

CZĘŚĆ ROKU 

 

 

 

Należy wypełnić część I 
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H. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

 
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części  E. niniejszej deklaracji 

zamieszkuje ……….. osób. 

 

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Obrowo w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie gminy Obrowo - 18,00 zł/osobę. 

Ulga za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku w wysokości 1,00 zł/osobę za m-c (opłata po uldze 17 

zł/osobę na m-c). 

          

…………………………. X …………………… = ………………………………………...............zł 

    (liczba mieszkańców)         (stawka opłaty)           (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

 

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

 

Wyliczona kwota płatna jest bez wezwania do 30 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek opłaty dotyczy na 

indywidualny rachunek bankowy. 

I. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 

DOMKÓW LETNISKOWYCH LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI, 

WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE PRZEZ 

CZĘŚĆ ROKU tj. roczna stawka ryczałtowa 

 
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Obrowo w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe- 162zł./rok 

 

………………………………… X …………………… = ………………………………………...............zł 

  (ilość domków letniskowych)         (stawka opłaty)           (iloczyn ilości domków letniskowych i stawki opłaty) 

 

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

 

Opłata za kolejny rok płatna jest bez wezwania do 30 września danego roku, którego dany obowiązek dotyczy. 
 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO* 
Oświadczam, iż podane w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym.  
Imię Nazwisko 

 

 

Data wypełnienia 

 

 

Podpis składającego (pieczątka)/osoby reprezentującej 

składającego* 

 

 

 

* W przypadku reprezentacji osoby uprawnionej do złożenia deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z 
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dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, 

zstępnemu lub rodzeństwu, wówczas podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej. 
 

K. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 
 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.) 
 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Obrowo 

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. 
 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

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

4. W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania odpadów po raz pierwszy, należy złożyć „PIERWSZĄ DEKLARACJĘ”. 
 

5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty należy złożyć „DEKLARACJĘ ZMIENIAJĄCĄ (NOWĄ)”. W każdym przypadku 

zmiany danych należy podać datę oraz przyczynę złożenia zmiany deklaracji. 
 

6. W przypadku korygowania uprzednio złożonej deklaracji należy złożyć 

„KOREKTĘ DEKLARACJI”. Korekta deklaracji następuje wówczas, gdy okazuje się, że 

poprzednio złożona deklaracja zawierała jakieś błędy. W polu „okres, którego dotyczy” 

należy określić w jakim okresie informacje podane w poprzedniej deklaracji nie były 

prawidłowe. Jeśli informacje były nieprawidłowe od początku, w rubryce „od” należy wpisać 

datę złożenia deklaracji. 
 

7. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej 

zawartych, Wójt Gminy Obrowo określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym 

średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym 

charakterze. 
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 8.W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 „RODO”). 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż: 

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Obrowo Możesz się z nim 

kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 87-126 Obrowo, ul. Aleja 

Lipowa 27, e-mail:  obrowoobrowo.pl , telefonicznie (56) 6786022 

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany 

inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres 

iod@obrowo.pl. 

 

 

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 6 ust. 1 lit c  RODO w związku 

z  art. 6m ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego  na 

administratorze jakim jest utrzymanie czystości i porządku w gminie.  

2. Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: 

podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, ubezpieczeniowe, 

jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, 

sądy, organy ścigania, podatkowe, notariusze, radcowie prawni,  podmioty kontrolujące 

administratora  oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych 

osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.  

Twoja dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom 

administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.  

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na 

zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi Miejskie 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu, z siedzibą w Toruniu ul. Grudziądzka 159 

oraz np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące 

wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko 

wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.  

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich 

przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących 

przechowywania i archiwizacji dokumentacji  i tak: 

1) do 5 od dnia złożenia „deklaracji zerowej” 
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2) do przedawnienia roszczeń. 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do: 

1) dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO; 

2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO; 

3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli: 

a) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały 

zebrane lub w których były przetwarzane; 

b) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; 

4) ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych 

osobowych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian 

ograniczenia ich wykorzystywania; 

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów 

przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do 

czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której 

dane dotyczą; 

 

5. Podanie Twoich danych jest wymogiem ustawy na podstawie, której działa 

administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe 

dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go 

przepisy prawa. 

6. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania. 

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 

 

Objaśnienia: 

 

1. Ilekroć w deklaracji jest mowa o: 

 

- mieszkańcu należy przez to rozumieć osobę fizyczną mająca na terenie gminy Obrowo 

miejsce zamieszkania, 

 

- miejscu zamieszkania – należy przez to rozumieć miejsce, w którym osoba zazwyczaj 

spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności 

związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, 

interesami, leczeniem medycznym, 
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- właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością, 

- nieruchomościach zamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, a więc takie, na których człowiek bytuje, niezależnie od 

czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, 

         

 

2. Pola w części B – Ł niniejszej deklaracji wypełnia składający deklarację.   

Wypełnienie następuje komputerowo lub ręcznie; dużymi drukowanymi literami; czarnym 

lub niebieskim kolorem. 

 

 

3. Przy określaniu wielkości gospodarstwa domowego należy brać pod uwagę osoby 

zamieszkałe, a nie zameldowane. 
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Uzasadnienie

W związku ze zmianą stawki opłaty oraz terminu płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w formularzu deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Obrowo.
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