
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI Z TERENU NIERUCHOMOŚCI,  

NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 
 
Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

                                           w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r.  poz. 150  i 284). 

 

Składający  Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych 

Miasta Inowrocławia, 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 - 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów   

                                           komunalnych. 

Nowa deklaracja – do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości 

odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. 

 

Miejsce składania           Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli Urząd Miasta Inowrocławia 

                                          aleja Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław 

                                          lub 

                                          Referat Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Inowrocławia,                                                                                   

                                          ul.  Księdza Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław. 

 
 

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie 

wielkimi, drukowanymi literami 

 
 

I. CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 

Przyczyna złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole): 

□pierwsza deklaracja           Data powstania obowiązku złożenia deklaracji:*                  ………….………… 

□nowa deklaracja                 Miesiąc powstania przyczyny złożenia nowej deklaracji:** ……………………. 

□deklaracja korygująca       Korekta deklaracji z dnia:***                                                . …………………… 

 

*Należy podać datę zaistnienia przyczyny złożenia deklaracji (datę powstania na danej nieruchomości 

odpadów komunalnych).  

** Należy podać datę nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 

powstających na danej nieruchomości. 

W przypadku zaprzestania powstawania odpadów na nieruchomości (np. na skutek zaprzestania działalności  

na nieruchomości) właściciel nieruchomości winien złożyć nową deklarację, w celu zgłoszenia ustania 

obowiązku uiszczenia opłaty lub zmiany wysokości tej opłaty. W przypadku ponownego powstania odpadów 

na nieruchomości jej właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację. 

W przypadku zbycia nieruchomości, dotychczasowy właściciel nieruchomości składa nową deklarację, 

zgłaszając ustanie obowiązku uiszczenia opłaty. Nowy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć 

pierwszą deklarację. 

*** Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych 

zamieszczonych w pierwotnej deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, 

omyłkowych itp.  



II. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
(proszę zaznaczyć właściwe pole) 

□właściciel nieruchomości 

□współwłaściciel nieruchomości 

□użytkownik wieczysty 

□jednostka organizacyjna / osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

□inny podmiot władający nieruchomością (proszę podać jaki)  …………………………………………… 

  

Rodzaj podmiotu:* 

□osoba fizyczna  

□osoba prawna  

□inny podmiot (proszę podać jaki)  ………………………………………………………………. 

 

* Jeżeli deklarację składa spółka cywilna należy dołączyć wykaz osób tworzących tę spółkę,  w imieniu których 

składana jest deklaracja. 

 

 

III. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
* dotyczy osób fizycznych (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)       ** dotyczy osób prawnych 

PESEL* ( pole wymagane dla osób fizycznych) 

 

 

NIP** (pole wymagane dla osób prawnych) 

 

NAZWISKO / NAZWA PEŁNA  

 

 

IMIĘ 

 

TELEFON KONTAKTOWY / ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

 

 

IV. ADRES / SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

KRAJ 

 

 

WOJEWÓDZTWO 

 

POWIAT 

 

GMINA 

 

ULICA 

 

NR BUDYNKU 

 

NR LOKALU 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

 

KOD POCZTOWY 

 

POCZTA 

 

 

 

V. ADRES NIERUCHOMOŚCI ( należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady 

komunalne) 

KRAJ 

 

 

WOJEWÓDZTWO 

 

POWIAT 

 

GMINA 

 

ULICA 

 

NR BUDYNKU 

 

NR LOKALU 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY 

 

POCZTA 

 

 

 

 



VI. WYKAZ PODMIOTÓW WYTWARZAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE 

NA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ 
Lp. Nazwa podmiotu NIP 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

VII. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

1. Na terenie nieruchomości, wskazanej w rubryce V niniejszej deklaracji będzie 

prowadzona selektywna zbiórka odpadów. 

 

2. Ilość i wielkość pojemników na odpady komunalne na terenie nieruchomości. 

 

Wielkość pojemników 

na odpady  

Stawki opłaty za 

pojemnik 

LICZBA 

POJEMNIKÓW  

NA TERENIE DANEJ 

NIERUCHOMOŚCI 

OPŁATA  

ZA POJEMNIKI  

(iloczyn stawki  

opłaty za 

pojemnik oraz 

liczby 

pojemników)  

 

60 l 12 zł   

110 l 15 zł   

120 l 16 zł   

240 l 27 zł   

1100 l 65 zł   

7000 l 360 zł   

10000 l 390 zł   

3. Wysokość miesięcznej opłaty (liczona jako suma opłat za pojemniki na terenie nieruchomości)  

 

………………………………. zł. 

 

 

 



 

 

 

VIII. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

 

 

 

IX. DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

 

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

 

 

 

 

X. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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. U. UE L 119 z 4.05.2016, s.1, ze zm.) – zwanej dalej ,,RODO” 

informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Inowrocławia z siedzibą                        

w Inowrocławiu przy alei Ratuszowej 36. 

2) Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod nr tel. 52-35-

55-347 lub adresem e-mail: iod@inowroclaw.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Pani/Pana nieruchomości  

na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach.  

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą  

w Inowrocławiu przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 

- Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. z siedzibą  

w Inowrocławiu przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 

- podmioty uprawnione do tego na podstawie  obowiązujących przepisów prawa. 

5) W przypadku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w niżej wymienionych punktach 

odbiorcą Pani/Pana danych mogą być: 

- kasy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu tj.: kasa główna al. Niepodległości 4,  

recepcja Zespołu Obiektów Sportowych Nr 3 ul. Rakowicza 93, kasa Krytej Pływalni  

,, Wodny Park” ul. Toruńska 46-48. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 

w którym upłynął termin płatności podatku, z możliwością przedłużenia terminu przedawnienia o kolejne 5 lat. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, oraz prawo do 

przenoszenia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Pani/Panu w sytuacji, gdy wcześniej 

wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Panią/Pana cofnięta, a przepisy prawa zezwalają na ich 

trwałe usunięcie. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie zgody - 

posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. W przypadku niepodania  

danych osobowych niemożliwe będzie naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

odebranie z Pani/Pana nieruchomości odpadów komunalnych. 

 

 

 

 

mailto:iod@inowroclaw.pl


 

 

 

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 ze zm.) 

• W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji              

Prezydent Miasta Inowrocławia określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę uzasadnione 

szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym 

charakterze. Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku         

w gminach – Kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi podlega karze grzywny.  

 

ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


