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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 

2020 r. poz. 1439),  uchwała Nr XXV/169/2020 zmieniająca uchwałę Nr XVI/112/2019 Rady 

Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Składający:        Właściciele  nieruchomości  znajdujących  się  w granicach  administracyjnych Gminy   

   Zbiczno,  przez  których  rozumie się także  współwłaścicieli,  użytkowników wieczystych 

 oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 

 użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością 

Termin składania: pierwsza deklaracja w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości             

pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W 

przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Miejsce składania: Urząd Gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno 

A. NAZWA I ADRES SIEDZIBY ORGANU, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ 

Wójt Gminy Zbiczno 

Zbiczno 140 

87-305 Zbiczno 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

□ pierwsza deklaracja      □ zmiana danych zawartych w deklaracji   □ wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(data powstania/wygaszenia obowiązku opłaty oraz przyczyna zmiany) 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

□ właściciel nieruchomości                □ współwłaściciel                                               □ najemca, dzierżawca 

□ użytkownik wieczysty                    □ zarządca nieruchomości                                   □ inny 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

D.1. Osoba fizyczna 

Nazwisko: Imię: 

PESEL: Data urodzenia: 

NIP: Nr telefonu/adres e-mail: 

D.2. Pozostałe podmioty 

Pełna nazwa: Nazwiska i imiona wspólników: 

Nr telefonu/adres e-mail: 

Osoby upoważnione do reprezentowania: 

 

1.___________________________    2.___________________________    3.___________________________         

D.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ZBICZNO, NA KTÓREJ POWSTAJĄ 

ODPADY KOMUNALNE 

MIEJSCOWOŚĆ:  NR DOMU: NR LOKALU: 

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: KOD POCZTOWY: POCZTA: 

 Nr dokumentu Załącznik  do Uchwały Nr XXV/169/2020 

Rady Gminy Zbiczno 

z dnia 14 września 2020 r.   
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D.4. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY 

KRAJ: WOJEWÓDZTWO: POWIAT: 

GMINA: MIEJSCOWOŚĆ: ULICA: 

NR DOMU: NR LOKALU: KOD POCZTOWY: POCZTA: 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

E.1. Nieruchomości zamieszkałe 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3. 
 

Miesięczna stawka opłaty  

Rodzaj metody naliczenia opłaty 

Stawka opłaty 

(zł/m-c) 

Liczba osób 

zamieszkujących 

nieruchomość 

Opłata (zł/m-c) 

(1x2) 

1 2 3 

□ od osoby zamieszkującej 

nieruchomość  

   

Na terenie nieruchomości 

bioodpady kompostowane są w 

kompostowniku przydomowym  
□ TAK □ NIE 

Kwota 

zwolnienia * 

(zł/m-c) 

 

4 

 

Wysokość opłaty miesięcznej 

(z uwzględnieniem kwoty zwolnienia) 
………………….. zł 

E.2. Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Bioodpady gromadzone są 

□ w kompostowniku 

 

□ w inny sposób ………………………………………………………….. 
                                        (wskazać sposób zagospodarowania odpadów zielonych) 

Roczna ryczałtowa stawka opłaty  

(zł) 

Liczba 

kompletów** 

Wysokość rocznej ryczałtowej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości, na których znajdują 

się domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

1 2 3 

 
  

Wysokość rocznej ryczałtowej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
………………….. zł 

F. PODPIS  

 

 

 

…………………………………                                                            ……….………………………………  
         (miejscowość, data)                                                                                     (czytelny podpis składającego deklarację) 

G. ADNOTACJE URZĘDOWE 
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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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427). 

2) Opłatę wyliczoną w części E1 deklaracji należy wnosić: 

kwartalnie w terminach 

• za I kwartał do 15 marca danego roku; 

• za II kwartał do 15 czerwca danego roku; 

• za III kwartał do 15 września danego roku; 

• za IV kwartał do 15 grudnia danego roku 

w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe lub miesięcznie - za każdy miesiąc w terminie do 15 dnia 

danego miesiąca.  

3) Opłatę wyliczoną w części E2  deklaracji należy wnosić: 

kwartalnie w terminach 

• I rata do 15 marca danego roku; 

• II rata do 15 czerwca danego roku; 

• III rata do 15 września danego roku; 

• IV rata do 15 grudnia danego roku 

lub jednorazowo całą kwotę opłaty rocznej w terminie do 15 marca danego roku. 

4) Sposób  gromadzenia  odpadów  komunalnych  będzie  podlegał  bieżącej  kontroli.  W  przypadku  nie 

wywiązywania się z prowadzenia w sposób selektywny zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Zbiczno  w  

drodze  decyzji  określi  wysokość  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi wg stawki dla odpadów 

niesegregowanych określonej Uchwałą Rady Gminy Zbiczno. 

5) W celu weryfikacji zgodności informacji dotyczących posiadania kompostownika przydomowego i 

kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne Wójt Gminy Zbiczno lub upoważniona 

przez niego osoba może dokonać oględzin nieruchomości. W przypadku stwierdzenia nie posiadania 

kompostownika przydomowego, nie kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym lub 

uniemożliwienia dokonania oględzin Wójt Gminy Zbiczno, w drodze decyzji, stwierdza utratę prawa do 

zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Utrata prawa do zwolnienia następuje od 

pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww. przesłanek. Ponowne 

skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływnie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o 

utracie prawa do zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6) W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Zbiczno określi w drodze decyzji, 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez 

radę gminy metody, a w przypadku  ich  braku - uzasadnione  szacunki,  w  tym  w  przypadku nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o 

podobnym charakterze.  

Wyjaśnienia: 

1. Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Zbiczno o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi powstaje 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 - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

zmiana. 

3. Stawki opłaty miesięcznej dla mieszkańców Gminy Zbiczno oraz opłaty ryczałtowej rocznej dla 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe dla segregujących i podwyższoną dla nie segregujących ustala Rada 

Gminy Zbiczno w drodze uchwały. Uchwały są podawane do publicznej wiadomości w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Zbiczno w zakładce gospodarka odpadami komunalnymi link do strony http://gm-

zbiczno.rbip.mojregion.info. Ponadto uchwały odnośnie stawek wywieszone są na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Gminy Zbiczno. 

 

Objaśnienia: 

* dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy 

kompostują bioodpady w kompostownikach przydomowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości zgodnie z 

przepisami §36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019, poz. 1065). 

** Komplet pojemników to 1 pojemnik na odpady zmieszane, 1 pojemnik na plastik, 1 pojemnik na szkło, 1 

pojemnik na papier oraz 1 pojemnik na bioodpady (jeśli bioodpady nie są gromadzone w kompostowniku). 

http://gm-zbiczno.rbip.mojregion.info/
http://gm-zbiczno.rbip.mojregion.info/
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW URZĘDU GMINY ZBICZNO SKŁADAJĄCYCH 

DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

 

W związku z art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

zwanym dalej RODO informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Zbiczno reprezentujący Urząd Gminy Zbiczno 

z siedzibą pod adresem Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; e-mail: gmina@zbiczno.pl; tel. 56 493 93 17. 

2. W Urzędzie Gminy Zbiczno został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  z 

przetwarzaniem danych: 

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres skrzynki e-mail: IOD@zbiczno.pl; 

b) pod numerem telefonu 56 493 93 17; 

3. Urząd Gminy Zbiczno może przetwarzać dane w celu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na 

obszarze gminy Zbiczno, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Przesłanką przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze na podstawie  

przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1439). 

5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy przesłanką przetwarzania jest przepis prawa a 

konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości wypełniania obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż 

okres wskazany w przepisach prawa, w szczególności  w ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Dane osobowe mogą pochodzić bezpośrednio od osoby, której dane są przetwarzane na podstawie złożonej 

deklaracji. 

7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych. Sprzeciw nie ma jednak zastosowania jeżeli przetwarzanie jest regulowane przepisami prawa, istnieją 

ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osób, których dane 

są przetwarzane lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje również prawo do dostępu do treści danych (w tym prawo 

do uzyskania kopii), sprostowania (poprawiania) swoich danych,  ograniczenia przetwarzania,  żądania usunięcia 

danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w 

przypadku, gdy osoba, której dane są przetwarzane uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy 

prawa.  

9. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w 

tym EKOSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno.  

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


