
UCHWAŁA NR X/93/19
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1696 i 1815), w związku z 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedkładanej 
Burmistrzowi Miasta Chełmży przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy miasta 
Chełmży, na których powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik do przedmiotowej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla  nieruchomości 
zamieszkałych położonych na terenie gminy miasta Chełmży, należy składać w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w jeden 
z wybranych  sposobów:

1) osobiście w Urzędzie Miasta Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 2, 87 – 140 Chełmża;

2) przesyłką pocztową na adres Urzędu Miasta Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 2, 87 – 140 Chełmża;

3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Miasta Chełmży za pośrednictwem Elektronicznej Platformy 
Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl j  ako załącznik, wyłącznie w formatach 
wymienionych w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie 
sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii 
dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180).

2. Wzór deklaracji jest dostępny w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Chełmży pod adresem: www.bip.chelmza.pl  ,   w skrzynce podawczej ePUAP oraz w wersji papierowej 
w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży.

3. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. 
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.) 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 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/107/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. 
Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r. poz. 2110).
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kalinowski
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Załącznik do Uchwały nr X/93/19 

Rady Miejskiej Chełmży 

z dnia 5 grudnia 2019 r. 
 

NALEŻY WYPEŁNIĆ WYŁĄCZNIE POLA JASNE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE WIELKIMI LITERAMI, CZARNYM 

LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

DEKLARACJA  
 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez wstawienie znaku „X”): 
        
☐ 1.pierwsza deklaracja data zamieszkania na nieruchomości …….. - …………. - ……… 

   dzień  miesiąc  rok 

☐ 2.nowa deklaracja2) data zaistnienia zmian …….. - …………. - ……… 

   dzień  miesiąc  rok 

☐ 3.deklaracja korygująca1) deklarację z dnia   …….. - …………. - ……… 

   dzień  miesiąc  rok 

☐ 4.ustanie obowiązku uiszczania opłaty2) data ustania obowiązku opłaty …….. - …………. - ……… 

   dzień  miesiąc  rok 

                                                              

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI3) (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

☐ właściciel nieruchomości ☐ wspólnota mieszkaniowa/spółdzielnia mieszkaniowa 

☐ współwłaściciel 

nieruchomości 

☐ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie 

lub w użytkowaniu 

inny podmiot władający nieruchomością ☐ użytkownik wieczysty ☐ 
 

C. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

  *Dot. właścicieli będących osobami fizycznymi      **Dot. właścicieli niebędących osobami fizycznymi    ***  Dane nieobowiązkowe 
 

      ☐ 1. osoba fizyczna      ☐ 2. osoba prawna     ☐ 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Imię i nazwisko* / Nazwa pełna ** 

  

 

 PESEL* 

           

   
 

NIP** 

          

   

 

REGON** 

          

   

 
Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)4)* 

   
 

Imię ojca4)* 
   

 

Imię matki4)* 
   

 
nr tel.*** 

   
adres poczty elektronicznej*** 

 

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA ZOBOWIĄZANEGO* / ADRES SIEDZIBY ZOBOWIĄZANEGO**  

Kraj 

 

Województwo 

 

Powiat 

 

 Gmina 

 

Ulica 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

   

C.2.1. ADRES DO KORESPONDENCJI ZOBOWIĄZANEGO  

Kraj 

 

Województwo 

 

Powiat 

 

 Gmina 

 

Ulica 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

   

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

późniejszych zmian, dalej zwana Ustawą

Składający:

Formularz przeznaczony jest do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Chełmża, na których zamieszkują 

mieszkańcy. Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust.1 pkt 4 Ustawy).

Organ właściwy do 

przyjęcia deklaracji:
Burmistrz Miasta Chełmży

Miejsce składania: Urząd Miasta Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża

Pierwsza deklaracja: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych (art. 6m ust. 1 Ustawy). 

Nowa deklaracja: do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będąca podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6m ust. 2 Ustawy).

Termin składania:
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C.3. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA ZOBOWIĄZANEGO/WSPÓŁWŁAŚCICIELA (w przypadku 

występowania większej liczby współwłaścicieli należy wypełnić załącznik do deklaracji)  

współmałżonek    ☐                                współwłaściciel    ☐ 

Imię i nazwisko 

  

PESEL 

           
 

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)4) 

 
Imię ojca4) 

 
Imię matki4) 

 

nr tel.*** 

 

adres poczty elektronicznej*** 

 

 

 

 

C.4. ADRES ZAMIESZKANIA OSOBY WSKAZANEJ W CZĘŚCI C.3 (wypełnić, jeżeli adres jest inny niż podany w części 

C.2.) 

Kraj 

 

 

Województwo 

 

 

Powiat 

 

 Gmina 

 

 

Ulica 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

 

 D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (wypełnić, jeżeli jest inny niż podany 

w części C.2.) 

Gmina 

 

 

Ulica 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

 

 Miejscowość 

 

Kod pocztowy 

 

 

Poczta 

 

 Numer ewidencyjny działki oraz obrębu z ewidencji gruntów i budynków (należy podać w przypadku braku nadanego numeru 

porządkowego budynku)  

………………………………………………… 

E. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 
 

E.1. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D. niniejszej deklaracji wyposażona jest w przydomowy 

kompostownik i kompostowane są w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne (dotyczy tylko właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym)  

(zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez wstawienie znaku „X”)  

                                     TAK    ☐                                NIE    ☐  

Pojemność kompostownika …………………… m3 (należy podać w przypadku zaznaczenia powyżej pozycji „TAK”) 

E.2. Oświadczam, iż na terenie nieruchomości wskazanej w części D. niniejszej deklaracji zamieszkuje 

następująca liczba mieszkańców 

 

…………………. 
liczba mieszkańców 

E.3. Wyliczenie ulgi z tytułu posiadania przydomowego kompostownika 

Liczba mieszkańców …………………… Wysokość ulgi5) ………………… zł/1 os. 

 

Wyliczenie ulgi ……………………… zł 
                                       (liczba mieszkańców x wysokość ulgi) 

E.4. Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   

 

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………… zł/m-c 
(kwota z kolumny 4) 

Liczba mieszkańców 
(wpisać liczbę wskazaną w E.2.) 

Stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi5 

Wyliczona ulga z tytułu 

posiadania przydomowego 

kompostownika 

(wpisać wysokość ulgi 

wyliczonej w części E.3.) 

Miesięczna opłata za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

(iloczyn wartości z kolumny 1 i 2 

minus wartość z kolumny 3) 
1 2 3 4 

 

………………………… ………………………….. zł ………………………….. zł …………………………… zł 

F. UWAGI PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

  

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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G.  ZAŁĄCZNIKI 

☐ pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika 

☐ dokumenty wskazujące upoważnienie do złożenia deklaracji …………………………………………………….. 
☐ potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo 
☐ inne ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

☐ załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sztuk ………………… 

H.  PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ /OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

Czytelny podpis składającego deklarację 

 

 

Czytelny podpis współmałżonka/współwłaściciela 

Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc-rok) 

 

 

Podpis (pieczęć) osoby reprezentującej/pełnomocnika
6) 

 

 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

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 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.). 

Objaśnienia: 

1) Właściciel nieruchomości może skorygować uprzednio złożoną deklarację (zgodnie z art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa). Korekcie 

podlega każda ze złożonych deklaracji, obejmująca okresy, za które wysokość opłaty wymaga skorygowania, przy czym korekty 
deklaracji należy dokonać na wzorze deklaracji obowiązującej w okresie, którego dotyczy korekta.  

2) Informacje wyjaśniające przyczynę złożenia nowej deklaracji, np. zgon osoby zamieszkałej w nieruchomości, urodzenie dziecka, zmiana 

miejsca zamieszkania, itp., można wpisać w części F. niniejszego formularza. 

W przypadku zbycia nieruchomości, dotychczasowy właściciel składa deklarację zgłaszając ustanie obowiązku uiszczania opłaty 

i wpisując jednocześnie w części F. deklaracji stosowne uzasadnienie. 

3) Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy   
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające 

nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ww . ustawy mogą w drodze umowy zawartej   

w formie pisemnej, wskazać podmiot zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z cytowanej ustawy i załączyć ją do 
deklaracji, odnotowując ten fakt w części G niniejszej deklaracji.  

W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli nieruchomości, deklarację wypełniają i podpisują wszyscy 

współwłaściciele (należy wypełnić załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). 

W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje 

małżonkowie. 

4) Pole obowiązkowe w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL (np. cudzoziemca). 

5) Stawka opłaty oraz wysokość ulgi z tytułu posiadania przydomowego kompostownika zostały określone w uchwale Rady Miejskiej 

Chełmży w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6) Deklarację podpisuje podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji lub osoba upoważniona do podpisywania deklaracji. Dokumentem 

upoważniającym do podpisywania deklaracji jest np. pełnomocnictwo, prawomocne postanowienie sądu ustanawiające przedstawiciela 

ustawowego, uchwała wspólnoty mieszkaniowej o wyborze zarządu, umowa w formie aktu notarialnego o określeniu sposobu zarządu 
nieruchomością wspólną i powierzeniu osobie fizycznej lub prawnej, umowa spółki osobowej, itp. 

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie 

skarbowej w wysokości 17,00 zł. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, rodzicom, dziadkom, rodzeństwu jest zwolnione od 

opłaty skarbowej. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

  o przetwarzaniu danych osobowych 

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 Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chełmży. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: 

listownie na adres siedziby: Urząd Miasta Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża, e-mailowo: um@chelmza.pl , telefonicznie 
56 639 23 30. 

2. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się 

kontaktować wysyłając e-mail na adres iodo@um.chelmza.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. 1b z ustawy 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 komunalnymi 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, są nimi np.: podmiot świadczący usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
z nieruchomości działający na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Chełmża oraz inne 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; 

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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Załącznik do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

Nr załącznika ……….. 

 

 

 

INFORMACJA O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH 

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 

Niniejszy formularz stanowi załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dotyczącej nieruchomości położonej pod adresem: 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Miejscowość 

*Dot. właścicieli będących osobami fizycznymi      **Dot. właścicieli niebędących osobami fizycznymi    ***  Dane 

nieobowiązkowe 

B.1. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

Imię i nazwisko* / Nazwa pełna ** 

  

 

 
PESEL* 

           

   

 

NIP** 

          

   

 

REGON** 

          

   

 
Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

4)
* 

   
 

Imię ojca
4)

* 

   

 

Imię matki
4)

* 

   

 nr tel.*** 

   

adres poczty elektronicznej*** 

 
Kraj 

 

Województwo 

 

Powiat 

 

 Gmina 

 

Ulica 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

 
Miejscowość 

 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

   
Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) Podpis (pieczęć) współwłaściciela/osoby reprezentującej współwłaściciela 

 

B.2. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

Imię i nazwisko* / Nazwa pełna ** 

  

 

 
PESEL* 

           

   

 

NIP** 

          

   

 

REGON** 

          

   

 
Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

4)
* 

   
 

Imię ojca
4)

* 

   

 

Imię matki
4)

* 

   

 nr tel.*** 

   

adres poczty elektronicznej*** 

 
Kraj 

 

Województwo 

 

Powiat 

 

 Gmina 

 

Ulica 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

 
Miejscowość 

 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

   
Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) Podpis (pieczęć) współwłaściciela/osoby reprezentującej współwłaściciela 
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Uzasadnienie

do uchwały nr X/93/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (DZ. U. z 2019 r. poz. 2010), która wprowadziła wiele zmian w dotychczas
obowiązujących przepisach.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania
w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 6k ust. 4a omawianej ustawy wprowadzono obowiązek zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zmianie uległy również terminy składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy utrzymaniu czystości
i porządku w gminach właściciele nieruchomości zostali zobowiązani do złożenia w gminie deklaracji
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.
Natomiast w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Zgodnie z art. 6n ust. 1 cytowanej ustawy rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia
prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia
składania deklaracji, określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m 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)
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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz pouczenie, że
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, jak również informację o terminach
i miejscu składania deklaracji;

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie złoży przedmiotowej deklaracji albo będzie zachodziła
uzasadniona wątpliwość, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz określi w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej
przez radę gminy metody ustalenia opłaty, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki, m.in. średniej ilości
odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Mając na uwadze powyższe koniecznym jest podjęcie przez Radę Miejską Chełmży uchwały
w przedmiotowej sprawie.
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