
UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zbójno 
oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 12976, 1549 i 1768) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIII/79/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Zbójno oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2019 r., poz. 6927) zmienia się 
załącznik do tej uchwały, który otrzymuje brzmienie, jak z załączniku do niniejszej uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Załącznik do Uchwały Nr XLIII/259/2022 

Rady Gminy Zbójno 

z dnia 29 listopada 2022 r. 
 

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

 
 

 

 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
 

 

Podstawa prawna:             Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 

1297). 
 

Składający:                       - właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkowników wieczystych  oraz jednostki organizacyjne  i 

osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  a także inne  podmioty  władające 

nieruchomością 

                                          - właściciele lokali w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, osoby, 

którym służy tytuł prawny do lokalu w budynkach wielolokalowych, osoby faktycznie zamieszkujących lub 

użytkujących  te lokale lub osoby faktycznie zamieszkujących lub użytkujących lokale  należące do 

spółdzielni mieszkaniowej. 
 

Termin składania:             14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

                                          nieruchomości odpadów komunalnych lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,  

                                          w którym nastąpiła zmiana. 
 

Miejsce składania:           Urząd Gminy Zbójno, Zbójno 178A,  87-645 Zbójno. 

 

Organ właściwy                 

do przyjęcia deklaracji:    Wójt Gminy Zbójno 
 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 □    pierwsza deklaracja            □    nowa deklaracja            □    korekta deklaracji   

 

   data powstania obowiązku ponoszenia opłaty / data  zaistnienia zmian ............................................     
 

 

B.1 PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKALRACJI 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 

     □ właściciel                                                                                    □ współwłaściciel 

     □ użytkownik wieczysty                                                                   □ jednostek organizacyjnych i osoba posiadająca nieruchomość 

     □ inne podmiot władający nieruchomością ……..……                     w zarządzie lub użytkowaniu 
 

 

2.DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami 

fizycznymi 
 

 

Składający: 
     □ osoba fizyczna                                                                                □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

     □ osoba prawna 

 

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 

 

 

Numer PESEL*/NIP** 

 

Numer telefonu kontaktowego 
 

 

Adres e-mail 

 

3. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 
 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

4. ADRES DO KORESPONDENCJI – wypełnić tylko jeśli jest inny niż adres zamieszkania 
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Kraj Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 
 

Kod pocztowy Poczta 

 

C   C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Miejscowość Ulica Nr domu 

 

 

Nr lokalu 

Kod pocztowy 
 

Poczta Numer ewidencyjny działki 
 

 

Typ nieruchomości (zaznaczyć właściwe pole) 

□   zabudowa jednorodzinna                                     □   zabudowa wielolokalowa 
 

 

D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji: 

 

1. Zamieszkuje osób    ……………………………                                                                                                            

2. Kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym    □ TAK         □ NIE 

 

 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

 

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

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

 

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

(słownie 

……….…………………………….…………………………………………………………………………………………..………...) 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
 

 

 
 

 

       ………………………………………                                                 …………………..……………….. 
                              (miejscowość i data)                                                                                                                        (czytelny podpis) 

 
 

F. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

G. 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 2022 r., poz. 479 ze zm.). 
 

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Zbójno 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 

lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć do Wójta Gminy Zbójno nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 

nastąpiła zmiana. 
 

4) W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt. 7 nie posiada 

kompostownika przydomowego, nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 

lub uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności 

informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt. 7, ze stanem faktycznym– wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do 

zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, następuje od pierwszego dnia 

miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt. 1–3. Ponowne skorzystanie 
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ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, 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. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 utrzymanie czystości i porządku w gminie 

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: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WÓJT GMINY ZBÓJNO z siedzibą w Zbójnie, Zbójno 178a, 87-645 

Zbójno, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@zbojno.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c  RODO w celu wykonania obowiązku prawnego 

ciążącego  na administratorze w związku z  art. 6m ust. 1bustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, która nakłada na administratora obowiązek ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, prowadzenie czynności związanych z naliczeniem i poborem opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnym oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie.  

4. Państwa 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 Państwa danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. 

Państwa dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do 

wykonywania przez nich obowiązków.  

Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. 

podmiotom przetwarzającym, podmioty wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić 

może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.  

5. Państwa 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 10 lat od dnia złożenia „deklaracji zerowej” 

2) do przedawnienia roszczeń. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu 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) Pan/Pani wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 

b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; 

c) 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) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, wobec   przetwarzania danych osobowych 

opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

7. Podanie Państwa danych jest wymogiem ustaw na podstawie, których działa administrator. Jeżeli Państwo odmówią podania 

swoich danych lub przekażą nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go 

przepisy prawa. 

8. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 

iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie 

danych osobowych. 

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

10.        Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 
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Uzasadnienie 

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Zbójno oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej 

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie, 
która ma być unormowana oraz wskazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem 
prawnym: 

Zgodnie z art. 6n ust.1  rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości. Dotychczasowy wzór deklaracji stał się niezgodny jest z istniejącym stanem faktycznym, 
z uwagi na zmianę siedziby Urzędu Gminy Zbójno, nastąpiła zmiana adresu miejsca składania deklaracji. 
W związku z powyższym zachodzi konieczność uaktualnienia wzoru ww. deklaracji. 

2. Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym 
w szczególności skutków finansowych: 

Nie dotyczy. 

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli 
obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 

Nie dotyczy. 
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