
UCHWAŁA NR XXXVI/348/2021 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 6n ust. 1 ustawy 
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r.  
poz. 1439, 2320 i 2361) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Deklaracje należy składać w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu 
Miasta Inowrocławia lub w Referacie Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta 
Inowrocławia osobiście lub za pośrednictwem poczty. 

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

1) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny 
z obowiązującym wzorem deklaracji w formie pisemnej; 

2) deklaracje w formie elektronicznej przesyłane są z wykorzystaniem 
elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej ePUAP, 
w następujących formatach elektronicznych: doc, docx, gif, jpg/jpeg, pdf, rtf, iif/tiff, xml; 

3) deklaracje opatrywane są: 
a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym lub 
b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 
4) odnośnik do usługi elektronicznego składania deklaracji udostępniony jest na 

stronach internetowych Urzędu Miasta Inowrocławia oraz Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości deklaruje, że nikt nie zamieszkuje 
na nieruchomości, której dotyczy deklaracja, składa dodatkowo oświadczenie potwierdzające 
ten stan. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXVII/277/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
16 lipca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 3760). 
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

 
 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

                                           w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, 2320 i 2361).                   

                                          
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 zamieszkania na danej nieruchomości 

                                          pierwszego mieszkańca. 

                                          Nowa deklaracja - do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

                                          w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej             

                                          opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

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 zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca).             

**Należy podać datę nastąpienia zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących  na danej nieruchomości, 

będącej podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości (np. na skutek czasowego 

opuszczenia mieszkańców na okres dłuższy niż jeden pełen miesiąc kalendarzowy) właściciel nieruchomości 

winien złożyć nową deklarację, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczenia opłaty, wraz z pismem 

uzasadniającym. W przypadku ponownego zamieszkania mieszkańca na danej nieruchomości jej właściciel jest 

obowiązany złożyć nową deklarację. 

W przypadku zbycia nieruchomości, dotychczasowy właściciel 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.  
 

 

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/348/2021
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
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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 
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VI. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH 

BUDYNKAMI JEDNORODZINNYMI 

Oświadczam, że posiadam przydomowy kompostownik oraz kompostuję w nim bioodpady stanowiące 

odpady komunalne (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym 

jednorodzinnym): 

 

□ TAK*                            □ NIE*     

*zaznaczyć odpowiednie           

 

 

VII. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

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

selektywna zbiórka odpadów. Selektywna zbiórka odpadów będzie prowadzona w sposób: 

 workowy*                                                   pojemnikowy* 

*zaznaczyć odpowiednie 

2.Stawka opłaty za selektywne zbieranie odpadów  – 28,00 zł na jednego mieszkańca 

3. Kwota zwolnienia na 1 mieszkańca w przypadku posiadania przydomowego kompostownika  

0,50 zł na jednego mieszkańca 

4. Stawka opłaty za selektywne zbieranie odpadów w przypadku posiadania przydomowego 

kompostownika – 27,50 zł na jednego mieszkańca 

5. Deklaruję, że na terenie nieruchomości, wskazanej w rubryce V zamieszkuje: ….......mieszkańców. 

6. Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(należy wyliczyć należną opłatę w zł, mnożąc stawkę z rubryki 2 lub 4 przez liczbę mieszkańców  

z rubryki 5) 

 

…………………….. zł. 

 

VIII. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

 

 

 

IX. DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
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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.) – zwanego 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 upoważnione 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 oraz prawo ich sprostowania, prawo 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 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. 

 

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 2020 r. poz. 1427 ze zm.) 

• Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości w przypadku, gdy 

właściciel nieruchomości deklaruje, że nikt nie zamieszkuje na nieruchomości, której dotyczy deklaracja, składa 

dodatkowo oświadczenie potwierdzające ten stan. 

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

Prezydent Miasta Inowrocławia określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Miejską Inowrocławia 

metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki. 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 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI/348/2021 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439, 2320 i 2361) 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 wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

Konieczność określenia nowego wzoru wynika z: 

1) ustalenia nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
które będą obowiązywały od 1 czerwca 2021r., 

2) ustalenia zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 
w nowej wysokości, która będzie obowiązywała od 1 czerwca 2021 r. 

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w nowym wzorze deklaracji. 

W tej sytuacji wywołanie uchwały jest konieczne i uzasadnione. 

  
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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