
UCHWAŁA NR XXIV/153/20 
RADY GMINY CHEŁMŻA 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy. 

Na podstawie 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, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 6m 
ust. 1b i 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 z 2020 r. poz. 150) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy: 

1) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela 
nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, stanowi załącznik Nr 1 do uchwały; 

2) załącznik do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości  na której zamieszkują mieszkańcy, stanowi załącznik Nr 2 
do uchwały. 

§ 2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków  komunikacji 
elektronicznej: 

1) deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrane z BIP  Gminy Chełmża 
w formie MS-Word lub PDF  przesłane są jako załącznik z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej, zwanej ePUAP za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW(HTTP) 
szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW(SSL); 

2) deklaracje opatrzyć należy 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.). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr  XXIII/145/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 stycznia 2020 r.  
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej, przez 
właściciela nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2020 r. poz. 704). 

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Janusz Iwański 
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA 

PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W GMINIE CHEŁMŻA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ORGAN DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ 

Wójt Gminy Chełmża 

ul. Wodna 2 

87-140 Chełmża 

B. OBOWIĄZEK  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI  (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez wstawienie znaku ,,X”) 

      Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: 

    Pierwsza deklaracja                                                             deklaracja obowiązuje od (dd-mm-rr) 

  zmiana danych zawartych w deklaracji                                         …….……………………….. 

C. SKŁADAJĄCY  DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez wstawienie znaku ,,X” ) 

  1. właściciel                           2.  współwłaściciel                           3. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca 

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu   4. inny podmiot władający nieruchomością  

D. DANE  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ   (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez wstawienie znaku ,,X” ) 
                  

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

        Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / pełna nazwa (dotyczy osób prawnych) 

 

 

   D.1.  DANE  IDENTYFIKACYJNE 

PESEL (dot. osób fizycznych) 

       
NIP (dot. osób prawnych) 

--- 

 

Telefon kontaktowy: 

 

Adres e-mail 

   D.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY  

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

 

E. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

ADRES  NIERUCHOMOŚCI,  NA  KTÓREJ  POWSTAJĄ  ODPADY  KOMUNALNE 

(Należy wypełnić jeżeli adres jest inny niż w części D.2. 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

 

Podstawa prawna:  art. 6m ustawy z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 

2010). 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, 

jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także dla 

innych podmiotów władających nieruchomością na której zamieszkują mieszkańcy położoną na terenie Gminy 

Chełmża, na której powstają odpady komunalne. 

Termin składania: Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Chełmża 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. 

 

 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Wójta Gminy 

Chełmża w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za 

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

 

Miejsce składania: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża 

Pola jasne niniejszej deklaracji wypełnić drukowanymi literami.  

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/153/20

Rady Gminy Chełmża

z dnia 25 lutego 2020 r.
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F. OPŁATA ZA GOSPDAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

F.1.  NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ  MIESZKAŃCY 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH  

NIERUCHOMOŚĆ (a) 

 

ÓŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIU W NIM 

BIOODPADÓW STANOWĄCYCH ODPADY KOMUNALNE  (obowiązuje zniżka opłaty od osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość w wysokości wynikającej z obowiązującej uchwały Rady Gminy Chełmża) 

(zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez wstawienie znaku ,,X” ) 

Posiadam kompostownik przydomowy i będę w nim 

kompostować bioodpady stanowiące odpady komunalne 

 

Nie posiadam kompostownika przydomowego i nie będę 

kompostować bioodpadów stanowiących odpady komunalne  

 

Obliczenie wysokości zwolnienia  w części opłaty za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku (c) 

 

……………………   x  ……………………   = …………………………………… 
(Liczba osób zamieszkujących        (kwota  zwolnienia z części                ( kwota zwolnienia za kompostowanie bioodpadów)                          

nieruchomość)                              opłaty za kompostowanie bioodpadów)         
OBLICZANIE WYSOKOŚCI  MIESIĘCZNEJ OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  

KOMUNALNYMI  - NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 

Liczba mieszkańców 

zamieszkujących daną 

nieruchomość 

 

(a) 

Stawka opłaty 

(zł) 

 

 

(b) 

Wysokość zwolnienia w części 

opłaty za kompostowanie 

bioodpadów w przydomowym 

kompostowniku  

(c) 

Miesięczna wysokość opłaty 

(zł) 

 

 

(a x b - c) 

   

 

 

 

w przypadku własności lub administracji kilkoma nieruchomościami stosować załącznik Nr 2 

 wstawić znak x w przypadku składania załącznika Nr 2 - załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy  

 liczba załączników Nr 2 

     F.2. NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ 

WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

OBLICZENIE WYSOKOŚCI ROCZNEJ OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK 

LETNISKOWY, LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-

WYPOCZYNKOWE 

Domek letniskowy lub inna nieruchomość 

wykorzystywana na cele rekreacyjno - wypoczynkowe*  

i wpisać deklarowaną liczbę nieruchomości 

*Skreślić nieruchomość której nie dotyczy deklaracja 
(a) 

 

Ryczałtowa stawka opłaty 

(zł) 

 

 

(b) 

 

Roczna wysokość opłaty 

(zł) 

 

 

(a x b) 

   

G. WYJAŚNIENIENIA 

 

 

 

 

 
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

        ............................................................                                                                       ......................................................... 

                        (miejscowość i data)                                                                                                                     (czytelny podpis) 

I. ADNOTACJE ORGANU 
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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 2019 r. poz. 1438 z późn.zm.). 

2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 r. poz. 

2010), w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo  

w uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Chełmża określa, w drodze decyzji, 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Objaśnienia: 

1) Wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz dla nieruchomości, na 

których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywany na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wynikają z 

obowiązujących uchwał Rady Gminy Chełmża. 

 

 

 

Klauzula informacyjna 
 
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 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), zwanego dalej „rozporządzenie RODO”, 

informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chełmża. Kontakt: Urząd Gminy Chełmża,  

ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, e-mail: info@gminachelmza.pl , tel. 56 675-60-76 lub 56 675-60-77. 

2. Do kontaktów w sprawie ochrony  danych osobowych został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym 

można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@gminachelmza.pl lub telefonicznie na nr tel. 739000230. 

3. Pani/Pana dane osobowe Wójt Gminy Chełmża pozyskał w procesie przyjmowania deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i będą one przetwarzane w celu realizacji uprawnień  

i obowiązków wynikających  z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach i będą udostępnione odbierającym odpady komunalne od właściciela nieruchomości i prowadzącemu 

punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przez Wójta Gminy Chełmża przekazywane do państwa trzeciego. 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz upływu okresu przedawnienia. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), 

jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza Pani/Pana prawa. 

7. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązany do ich 

podania. Brak podania danych osobowych spowoduje niewypełnieni obowiązku ustawowego w zakresie 

obowiązku złożenia Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

profilowaniu. 

1. konta 
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Załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy 

 
2.  

3. 1. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY 

 
ADRES  NIERUCHOMOŚCI,  NA  KTÓREJ  POWSTAJĄ  ODPADY  KOMUNALNE 

                 

Ulica 

 

Nr domu Nr lokalu 

 

Miejscowość Kod pocztowy 
 

Poczta 

   

Liczba mieszkańców 

zamieszkujących daną 

nieruchomość 

Stawka opłaty Wysokość miesięcznej opłaty 

 

 

  

 

 

 
ADRES  NIERUCHOMOŚCI,  NA  KTÓREJ  POWSTAJĄ  ODPADY  KOMUNALNE 

                 

Ulica 

 

Nr domu Nr lokalu 

 

Miejscowość Kod pocztowy 
 

Poczta 

   

Liczba mieszkańców 

zamieszkujących daną 

nieruchomość 

Stawka opłaty Wysokość miesięcznej opłaty 

 

 

  

 

 

 
ADRES  NIERUCHOMOŚCI,  NA  KTÓREJ  POWSTAJĄ  ODPADY  KOMUNALNE 

                 

Ulica 

 

Nr domu Nr lokalu 

 

Miejscowość Kod pocztowy 
 

Poczta 

   

Liczba mieszkańców 

zamieszkujących daną 

nieruchomość 

Stawka opłaty Wysokość miesięcznej opłaty 

 

 

  

 

 

 
ADRES  NIERUCHOMOŚCI,  NA  KTÓREJ  POWSTAJĄ  ODPADY  KOMUNALNE 

                 

Ulica 

 

Nr domu Nr lokalu 

 

Miejscowość Kod pocztowy 
 

Poczta 

   

Liczba mieszkańców 

zamieszkujących daną 

nieruchomość 

Stawka opłaty Wysokość miesięcznej opłaty 

 

 

  

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/153/20

Rady Gminy Chełmża

z dnia 25 lutego 2020 r.
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ADRES  NIERUCHOMOŚCI,  NA  KTÓREJ  POWSTAJĄ  ODPADY  KOMUNALNE 

                 

Ulica 

 

Nr domu Nr lokalu 

 

Miejscowość Kod pocztowy 
 

Poczta 

   

Liczba mieszkańców 

zamieszkujących daną 

nieruchomość 

Stawka opłaty Wysokość miesięcznej opłaty 

 

 

  

 

 

 
ADRES  NIERUCHOMOŚCI,  NA  KTÓREJ  POWSTAJĄ  ODPADY  KOMUNALNE 

                 

Ulica 

 

Nr domu Nr lokalu 

 

Miejscowość Kod pocztowy 
 

Poczta 

   

Liczba mieszkańców 

zamieszkujących daną 

nieruchomość 

Stawka opłaty Wysokość miesięcznej opłaty 

 

 

  

 

 

 
ADRES  NIERUCHOMOŚCI,  NA  KTÓREJ  POWSTAJĄ  ODPADY  KOMUNALNE 

                 

Ulica 

 

Nr domu Nr lokalu 

 

Miejscowość Kod pocztowy 
 

Poczta 

   

Liczba mieszkańców 

zamieszkujących daną 

nieruchomość 

Stawka opłaty Wysokość miesięcznej opłaty 

 

 

  

 

 

 
ADRES  NIERUCHOMOŚCI,  NA  KTÓREJ  POWSTAJĄ  ODPADY  KOMUNALNE 

                 

Ulica 

 

Nr domu Nr lokalu 

 

Miejscowość Kod pocztowy 
 

Poczta 

   

Liczba mieszkańców 

zamieszkujących daną 

nieruchomość 

Stawka opłaty Wysokość miesięcznej opłaty 

 

 

  

 

 

4. Łączna wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosi………… zł  ……………………..zł 
5.  

6. 2. PODPIS SKŁADAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI 

 
 

 

 

        ............................................................                                                                       ......................................................... 

                        (miejscowość i data)                                                                                                                     (czytelny podpis) 
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UZASADNIENIE

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nastąpiła ustawą z dnia 19 lipca
2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) i weszła w życie w dniu 06 września
2019 r. wprowadziła m.in.

- obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości
na której znajduje się domek letniskowy, lub innej wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe (art. 6i ust. 1 pkt 3 ustawy),

- zwolnienia w części z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (art. 6k ust. 4a),

- termin do składania deklaracji w przypadku zmian mających wpływ na wysokość należnej opłaty.
Ponadto w związku ze zmianą uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od liczby mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość) należy wprowadzić nowy wzór deklaracji umożliwiającej prawidłowe obliczanie
zadeklarowanej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na której
zamieszkują mieszkańcy.
W nowym wzorze deklaracji uwzględniono opisane powyżej zmiany dla właścicieli wprowadzając
obowiązek:

- wykazania nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości
przeznaczonej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

- oświadczenia przez właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
czy posiada kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady stanowiących odpady
komunalne;

- złożenia nowej deklaracji w przypadku zaistnienia zmian na nieruchomości w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (przed zmianą 14 dni).

Obowiązek złożenia deklaracji według wzoru jak w projekcie uchwały będzie dotyczył wszystkich
właścicieli nieruchomości.

Rekomenduje się podjęcie przez Radę Gminy Chełmża uchwały w brzmieniu określonym
w przedstawionym projekcie.

Id: 28313B93-7482-4C8E-8054-53ECED5660CA. Podpisany Strona 1




