
UCHWAŁA NR XII/85/19
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 20 listopada 2019 r.

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

Na podstawie art. 6m ust. 1a i ust. 1b oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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. 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 będą przesyłane przy pomocy platformy ePUAP jako załącznik;

3) deklaracje przesyłane w formie elektronicznej powinny być opatrzone podpisem elektronicznym składanym za 
pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub za pomocą podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

§ 3. Informacje o terminach i miejscu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zawarte są w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia 
w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/97/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Bartniczka (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r., 
poz. 1860). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.

Id: 01094350-53CE-4D8B-8CDE-A1F332D50589. Uchwalony Strona 1



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/85/19

Rady Gminy Bartniczka

z dnia 20 listopada 2019 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 2018 r. poz. 1854 z póżn. zm.)

SKŁADAJĄCY Formularz przeznaczony jest dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 
Gminy Bartniczka.
Deklaracja przeznaczona dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych, osób posiadających nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością 

ORGAN WŁAŚCIWY DO 
PRZYJĘCIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Bartniczka

MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI Urząd Gminy Bartniczka
ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka

TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
- do 10  dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiany danych zawartych w 
deklaracji

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE 
SPOSOBU WYPEŁNIANIA 
DEKLARACJI

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

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
□  PIERWSZA DEKLARACJA
 □  NOWA DEKLARACJA - ZMIANA DANYCH   DATA ZAISTNIENIA ZMIAN (dd,mm,rrrr) ….................................
 □  KOREKTA DEKLARACJI 

Informacje dodatkowe dotyczące obowiązku złożenia deklaracji:  
 □  ZAMIESZKANIE NARODZONEGO DZIECKA
 □  PRZYJAZD- ZAMIESZKANIE MIESZKANCA 
 □  WYJAZD – WYMELKODANIE MIESZKAŃCA
 □  ZGON
 □  INNY ……………………………………………………………………………………………………………………………………
B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
□   WŁAŚCICIEL      
□   WSPÓŁWLAŚCICIEL    
□   UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
□   JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU 
□   INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ
C.  DANE SKŁADAJĄCEGO (YCH) DEKLARACJĘ (w przypadku więcej niż dwóch współwłaścicieli nieruchomości do 
składanej deklaracji należy dołączyć zestawienie danych o pozostałych współwłaścicielach nieruchomości zgodnie z załącznikiem DOK-1)
C.1.1. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ OSOBA(Y) FIZYCZNA(E)
□ OSOBA PRAWNA
□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

C.2.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwisko*/Nazwa pełna** Pierwsze imię, drugie imię*/Nazwa skrócona**

PESEL* NIP** REGON**

Data urodzenia* Imię ojca* Imię matki*

C.2.2. ADRES ZAMELDOWANIA*/ADRES SIEDZIBY**
Kraj Województwo Powiat
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu
Miejscowość Kod pocztowy Poczta

C.2.3. INFORMACJE DODATKOWE; DANE KONTAKTOWE
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Numer telefonu Adres poczty elektronicznej

C.3.1. DANE IDENTYFIKACYJNE (rubryki C.3.1., C.3.2. i C.3.3. należy wypełnić w przypadku, gdy nieruchomość stanowi 
własność dwóch współwłaścicieli – wypełnia współwłaściciel lub własność ustawową majątkową małżeńską – wypełnia współmałżonek)
Nazwisko*/Nazwa pełna** Pierwsze imię, drugie imię*/Nazwa skrócona**

PESEL* NIP** REGON**

Data urodzenia* Imię ojca* Imię matki*

C.3.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY** (należy wypełnić w przypadku, gdy adres zamieszkania jest inny od 
podanego w rubryce C.2.2.)
Kraj Województwo Powiat
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu
Miejscowość Kod pocztowy Poczta

C.3.3. INFORMACJE DODATKOWE; DANE KONTAKTOWE
Numer telefonu Adres poczty elektronicznej

C.4.1. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić, jeżeli dane do korespondencji są inne niż w podane w rubrykach C.2.2. i 
C.3.2. )
Kraj Województwo Powiat
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu
Miejscowość Kod pocztowy Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY NINIEJSZA DEKLARACJA
Kraj Województwo Powiat
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu
Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Numer ewidencyjny działki

E. INFORMACJE PODSTAWOWE - LICZBA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI  ( liczba osób faktycznie 
zamieszkujących nieruchomość )

OŚWIADCZAM(Y), ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI D NINIEJSZEJ DEKLARACJI ZAMIESZKUJE  
………………………….................................................................. OSÓB
(należy podać liczbę mieszkańców nieruchomości)
F. NALICZENIE OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – opłata miesięczna

  LICZBA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI  X  USTALONA STAWKA OPŁATY OD OSOBY
Liczba mieszkańców 
nieruchomości X

Stawka opłaty (zł)
=

Wysokość opłaty (zł)

G. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW  ZIELONYCH
PYTANIE ODPOWIEDŹ UWAGI

CZY NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄ 
SIĘ TERENY ZIELONE?
(Jeśli TAK, proszę podać ich powierzchnię)

(Powierzchnia/brak)

CZY BIOODPADY POWSTAŁE NA TERENIE 
NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE DO 
KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO ?

( tak/nie/nie dotyczy)

CZY BIOODPADY WYTWARZANE NA TERENIE 
NIERUCHOMOŚCI MAJĄ BYĆ ODBIERANE PRZEZ 
PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE 
?

( tak/nie/nie dotyczy)

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Złożony załącznik DOK-1       □ TAK            □ NIE
I. POUCZENIE

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.).
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Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Bartniczka deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Bartniczka 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.

W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym 
miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może 
żądać od właściciela, osoby, której służy spółdzielcze prawo lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych 
do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne 
miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Bartniczka określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
J. 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 osobowych w Urzędzie Gminy Bartniczka, 87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8, telefon 
kontaktowy: 564936810, e-mail: ugb@data.pl     jest Wójt Gminy Bartniczka

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. . U. z 2018 r., poz.  1454ze 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 osobowych 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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J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO (YCH) DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ

……………………………………………………..
                                                                                                                                               (czytelny podpis)

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

                                                                                                                     ……………………………………………………..
                                                                                                                                               (czytelny podpis)
K. ADNOTACJE ORGANU

 Uwagi

Data (dd-mm-rrrr)

                               __ __ - __ __ - __ __ __ __  

Podpis pracownika przyjmującego formularz                      

Objaśnienia:

*   Dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną.

** Dotyczy właściciela nieruchomości będącego osoba prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

tytuł

Zestawienie danych o pozostałych współwłaścicielach nieruchomości
Załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej w dniu    __ 
__ - __ __ - __ __ __ __  (dd-mm-rrrr)ZAŁĄCZNIK DOK-1
Adres nieruchomości, której dotyczy niniejsza deklaracja 
……………………………………………………………………………………………………………...

W przypadku więcej niż dwóch współwłaścicieli nieruchomości obowiązanych do złożenia deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do składanej deklaracji należy dołączyć 
poniższe zestawienie danych o pozostałych współwłaścicielach  nie ujętych w części C formularza deklaracji.

DANE POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ

1. DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwisko*/Nazwa pełna** Pierwsze imię, drugie imię*/Nazwa skrócona**

PESEL* NIP** REGON**

Data urodzenia* Imię ojca* Imię matki*

1A. ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY**
Kraj Województwo Powiat
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu
Miejscowość Kod pocztowy Poczta

1B. INFORMACJE DODATKOWE; DANE KONTAKTOWE
Numer telefonu Adres poczty elektronicznej

2. DANE IDENTYFIKACYJNE 
Nazwisko*/Nazwa pełna** Pierwsze imię, drugie imię*/Nazwa skrócona**

PESEL* NIP** REGON**

Data urodzenia* Imię ojca* Imię matki*

2A. ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY** 
Kraj Województwo Powiat
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu
Miejscowość Kod pocztowy Poczta

2B. INFORMACJE DODATKOWE; DANE KONTAKTOWE
Numer telefonu Adres poczty elektronicznej

3. DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwisko*/Nazwa pełna** Pierwsze imię, drugie imię*/Nazwa skrócona**

PESEL* NIP** REGON**

Data urodzenia* Imię ojca* Imię matki*

3A. ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY** 
Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

3B. INFORMACJE DODATKOWE; DANE KONTAKTOWE
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Numer telefonu Adres poczty elektronicznej

4. DANE IDENTYFIKACYJNE 
Nazwisko*/Nazwa pełna** Pierwsze imię, drugie imię*/Nazwa skrócona**

PESEL* NIP** REGON**

Data urodzenia* Imię ojca* Imię matki*

4A. ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY** 
Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

4B. INFORMACJE DODATKOWE; DANE KONTAKTOWE
Numer telefonu Adres poczty elektronicznej 

Objaśnienia:

*   Dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną.

** Dotyczy właściciela nieruchomości będącego osoba prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej.

Id: 01094350-53CE-4D8B-8CDE-A1F332D50589. Uchwalony Strona 2



Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 6n 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) - Rada Gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego
obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji,
określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Przedstawiona 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. Zgodnie ze
zmianami deklaracja śmieciowa powinna zawierać brak możliwości zadeklarowania nie segregacji śmieci przez
właściciela nieruchomości. Ponadto zmienił się termin zmiany danych będących podstawą do ustalenia
wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji również powinna być informacja
podana przez właściciela nieruchomości o posiadaniu przez niego kompostownika przydomowego na swojej
nieruchomości.

Art. 6n stanowi, że Rada Gminy określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6 m ust. 1a i 1b, obejmujący
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 oraz
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.

Wypełniając dyspozycję ustawową Rada Gminy Bartniczka 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
uzasadnione.
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