
Uchwała Nr XV/82/2020 
Rady Gminy Świedziebnia 
z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świedziebnia 

Na podstawie art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.1)) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w siedzibie Urzędu 

Gminy Świedziebnia, przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pocztą w terminie 14 dni od 

dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych lub w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zaistniało zdarzenie 

mające wpływ na wysokość opłaty.  

§ 3. W przypadku składania deklaracji, o której mowa w § 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

określa się, iż: 

1) format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi powinien być zgodny z załącznikiem do 

uchwały w formacie PDF; 

2) deklaracje jako załącznik, należy przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Świedziebnia na 

Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP www.epuap.gov.pl; 

3) deklaracje przesyłane w formie elektronicznej powinny być opatrzone podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 

2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.2)) 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 ze zm.3)). 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świedziebnia. 

§ 5.  Traci moc uchwała Nr XIV/74/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świedziebnia  (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. 

z 2016 r. poz. 2108). 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 150, 

poz. 284 i poz. 875. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1590. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 568, poz. 695. 
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§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

  
 Przewodniczący Rady 

 
 

Jarosław Cyrankowski 
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Załącznik  
do Uchwały Nr XV/82/2020 
Rady Gminy Świedziebnia 
z dnia 30 czerwca 2020 r. 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2019 r.  poz. 2010 z późn. zm.) 

Składający 

Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie 
lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością na terenie Gminy 
Świedziebnia 

Miejsce składania deklaracji Urząd Gminy Świedziebnia, Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia 

Organ właściwy do przyjęcia 
deklaracji 

Wójt Gminy Świedziebnia 

Termin złożenia deklaracji 

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
lub powstania  na danej nieruchomości odpadów komunalnych 
- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych 
zawartych w deklaracji 

Objaśnienia dotyczące sposobu 
wypełnienia deklaracji 

Wypełnić ręcznie lub komputerowo 
Wypełnić białe pola znakiem „X” lub słownie 

A. PRZYCZYNA ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji  (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 PIERWSZA DEKLARACJA 

 ZMIANA/KOREKTA DEKLARACJI 
 

........................................................................... 
data zaistnienia zmian 

PRZYCZYNA ZMIANY/KOREKTY DEKLARACJI 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
WŁAŚCICIEL  WSPÓŁWŁASCICIEL  UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

 JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB 
W UŻYTKOWANIU 

 INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

IMIĘ NAZWISKO*/NAZWA** PESEL* 

NIP** REGON** 

NR TELEFONU (pole nieobowiązkowe) ADRES E-MAIL (pole nieobowiązkowe) 

D. ADRES ZAMIESZKANIA*/SIEDZIBY** 

WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY NINIEJSZA DEKLARACJA 

WOJEWÓDZTWO 
KUJAWSKO-POMORSKIE 

POWIAT 
BRODNICKI 

GMINA 
ŚWIEDZIEBNIA 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY 
87-335 

POCZTA 
ŚWIEDZIEBNIA 

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

F.1. OŚWIADCZENIA 

OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚĆI 
WSKAZANEJ W CZĘŚCI E ZAMIESZKUJE 

 

 

…………………………………………………… 

NALEŻY PODAĆ LICZBĘ MIESZKAŃCÓW 

 
OŚWIADCZAM, ŻE NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI E 
WYSPOSAŻONA JEST W KOMPOSTOWNIK 
 

 

F.2. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
 
 

X  =  

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH STAWKA OPŁATY (ZŁ)         WYSOKOŚĆ OPŁATY (ZŁ) 

F.3. ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PRZYPADKU 
KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE  
DOTYCZY WYŁĄCZNIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKIEM JEDNORODZINNYM 

 
 
 

X  =  

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH STAWKA ZWOLNIENIA (ZŁ)     WYSOKOŚĆ ZWOLNIENIA (ZŁ) 

F.4. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY PO UWZGLĘDNIENIU ZWOLNIENIA 

 
 
 

-  =  

STAWKA OPŁATY (ZŁ) WYSOKOŚĆ ZWOLNIENIA (ZŁ)         WYSOKOŚĆ OPŁATY (ZŁ) 

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

ZŁOŻONY ZAŁĄCZNIK  TAK  NIE 

H. PODPIS PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
 
 

DATA ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
 
 

CZYTELNY PODPIS 

I.. ADNOTACJE ORGANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAK NIE 
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J. POUCZENIE 

1. Niniejsza deklaracji stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.). 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Świedziebnia deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnym iw terminie do 10 miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana. 

3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Świedziebnia, określi, w drodze decyzji, wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 

4. Prawo do częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa w punkcie 
F.3. deklaracji, można utracić w przypadku kiedy właściciel nieruchomości: nie posiada kompostownika 
przydomowego; nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym; 
uniemożliwia wójtowi bądź upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji 
zgodności informacji, o której mowa w wart. 6m ust. 1b pkt 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach ze stanem faktycznym. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie 
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna 
i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

K. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Świedziebnia (adres: Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia, tel. 
56 49 384 60, e-mail: gmina@swiedziebnia.pl). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl 
lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów 
komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji praw 
oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem 
realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
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ZAŁĄCZNIK ZAL-1 

 
 
 

A. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
 

IMIĘ NAZWISKO*/NAZWA** PESEL* 

NIP** REGON** 

NR TELEFONU (pole nieobowiązkowe) ADRES E-MAIL (pole nieobowiązkowe) 

B. ADRES ZAMIESZKANIA*/SIEDZIBY** 

WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY NINIEJSZA DEKLARACJA 

WOJEWÓDZTWO 
KUJAWSKO-POMORSKIE 

POWIAT 
BRODNICKI 

GMINA 
ŚWIEDZIEBNIA 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY 
87-335 

POCZTA 
ŚWIEDZIEBNIA 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK ZAL-1 
DO DEKLARACJI 

O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE 

ODPDAMI KOMUNALNYMI 

ZESTAWIENIE DANYCH O POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELACH 
NIERUCHOMOŚCI 

ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY NINIEJSZA DEKLARACJA 
 
…………………………………………………………………………………………… 

W PRZYPADKU WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NALEŻY DOŁĄCZYĆ PONIŻSZE 
ZESTAWIENIE DANYCH O POZOSYAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIEUJĘTYCH W FORMULARZU 
DEKLARACJI. 
JEDEN ZAŁĄCZNIK MOŻE DOTYCZYĆ TYLKO JEDNEGO KOLEJNEGO WSPÓŁWŁAŚCIELA, A JEŻELI JEST ICH 
KILKU, NALEŻY DLA KAŻDEGO Z NICH WYPEŁNIĆ ZAŁĄCZNIK ZAL-1 
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UZASADNIENIE

Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019

r. poz. 2010 z późn. zm.) stanowi, że rada gminy określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, uwzględniając art. 6m

ust. 1a i 1b objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

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

danych ora z uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE L 119

z 04.05.2016 r., str.1, z późn.zm.) oraz pouczenie że deklaracja ta stanowi podstawę do wystawienia tytułu

wykonawczego, a także informacje o terminach i miejscu składania deklaracji.

Rada Gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określa w drodze uchwały

wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – zgodnie z art. 6 n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

Uchwała stanowi dostosowanie do wymogów określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Wypełniając

dyspozycję ustawową Rada Gminy Świedziebnia określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Mając na uwadze powyższe okoliczności podjęcie przedmiotowej uchwały w proponowanym

brzmieniu jest zasadne.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski
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