
UCHWAŁA NR XI/68/19
RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2018r., poz. 1454 uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Deklarację sporządzoną zgodnie z wzorem, o którym mowa w § 1, właściciel nieruchomości składa 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Tolkmicku, bądź przesyła drogą pocztową z zastrzeżeniem § 3, w terminach 
wskazanych w art. 6m ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454). 

§ 3. 1. Dopuszcza się składanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, deklaracji o której mowa 
w §1, przy zachowaniu warunków i trybu określonego niniejszą uchwałą.

2. Składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dopuszczone jest we wszystkich 
formatach elektronicznych wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 
2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów 
elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów, kopii dokumentów elektronicznych (t.j.Dz. U. 
z 2018 r.,poz. 180)

3. Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji określa załącznik uchwały o której mowa w § 1.

4. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVI/155/16 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 czerwca 2016 roku 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 lipca 2019 r.

Poz. 3747



§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Osmański
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Uzasadnienie: 

 W związku z art. 13  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 osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, konieczne było aby w załączniku 1 do powyższej 
ustawy zostały zawarte dane dotyczące klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych. Klauzula ta 
informuje kto jest administratorem danych zawartych w deklaracji, kto jest inspektorem ochrony danych 
osobowych, cel przetwarzania danych osobowych, przechowywanie danych osobowych, odbiorcę danych, 
prawa osób których dane dotyczą oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

Dodatkowo zmieniono pozycję „ I” z „adnotacje organu” na „oświadczenie i podpis współwłaściciela i dodano 
pozycję „J” „adnotacja urzędu„. 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XI/68/19 

z dnia 27 czerwca 2019 roku 

 

 

DOK -1  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa 
prawna: 
 

Składający: 
 
 
 
Termin 
składania: 
 
Miejsce 
składania: 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 1454) 
 
 
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, wspólnot mieszkaniowych, 
spółdzielni mieszkaniowych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawej i osób 
posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. 
 
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych lub 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.      
 
Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko, ul. Plac Wolności 3, 82-340 Tolkmicko 
 

    A. ORGAN WŁAŚCIWY DO SKŁADANIA DEKLARACJI 
      BURMISTRZ TOLKMICKA    UL. PLAC WOLNOŚCI 3, 82-340 TOLKMICKO 

   B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 B.1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
  

□   Złożenie pierwszej deklaracji        □  Korekta deklaracji            □ Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty  

 Data powstania obowiązku złożenia deklaracji (należy wpisać dzień, miesiąc, rok w którym powstało jedno ze zdarzeń, mających wpływ na istnienie lub zakres obowiązku uiszczania opłaty)          

                                           -           -                    r.   

Uzasadnienie zmiany (w przypadku zaznaczenia kwadratu: korekta deklaracji bądź zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty) …...................................... 

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

……………………………………………………..............................................................................................................................................................................……………….. 
  C.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ * dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli 
nieruchomości nie będących osobami fizycznymi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C.1. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Osoba fizyczna 
 

□  Osoba prawna 
 

□  Jednostka organizacyjna, w tym spółka  nieposiadająca 
osobowości  prawnej 

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE  
Nazwisko i imię*/ Nazwa pełna** 

PESEL*/ NIP**                                                                                                                

 

Numer telefonu/ Adres e-mail (pole nieobowiązkowe) 

 

C.3. ADRES ZAMIESZKANIA*/ ADRES SIEDZIBY** 
Kraj 
 

Województwo          
 

Powiat 
 

Gmina        
 

Ulica 
 

Nr domu   
 

Nr lokalu 
 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy 
 

Poczta  
 

C.4. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI  
Nazwisko i imię*/Nazwa pełna ** 
 
PESEL*/ NIP**                                                                                                                

 

Numer telefonu/ Adres e-mail (pole nieobowiązkowe) 

 

Numer ewidencyjny:  
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C.5. ADRES SIEDZIBY /ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI  (należy wypełnić jeżeli adres zamieszkania  
jest inny niż w pkt. C.3.  
Kraj 
 

Województwo  Powiat  

Gmina        
 

Ulica Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość 
 

Kod pocztowy  Poczta  

C.6. ADRES DO KORENSPONDENCJI (wypełnić w przypadku jeżeli jest inny niż adres siedziby/zamieszkania właściciela)  
 
 
 
 
 

  D. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 

 

D.1. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat)  
Rodzaj własności 
□  właściciel                                                                                                    
□ współwłaściciel 
□ użytkownik wieczysty nieruchomości  
□ jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu    
□ wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których 
ustanowiono odrębną własność) 
□ inny podmiot władający nieruchomością   
D.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 
Adres nieruchomości – ulica 
 

Nr domu  
 

Nr lokalu 
 

 
Nr geodezyjny działki (niezabudowanej, na której powstają odpady)  
 
 

 

Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

 □ zamieszkała                                □  w części zamieszkała i w części niezamieszkała                               □  niezamieszkała  

 

E. DEKLAROWANY SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  
 Oświadczam, że odpady na nieruchomości będą zbierane w sposób (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ SELEKTYWNY                                          □ NIESELEKTYWNY 

F. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH 
NIERUCHOMOŚĆ DLA KTÓREJ 
SKŁADANA JEST DEKLARACJA  

Oświadczam, że na nieruchomości określonej w pkt D.2.  zamieszkuje 

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

(należy podać ilość mieszkańców)  

G. OBLICZENIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
G.1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA LICZBY OSÓB 
ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 

Opłata liczona jako iloczyn mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty uchwalonej  

przez Radę Miejską w Tolkmicku 
                                               

                                               X                                                          = 

 

            liczba osób                                                                 stawka opłaty uchwalona przez Radę Miejską w Tolkmicku                                 wysokość opłaty miesięcznej                                                   

        zamieszkujących nieruchomość                                               dla wybranego w pkt E sposobu zbierania odpadów                                  (należy podać kwotę w PLN) 
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G.2.  ŁĄCZNA KWOTA MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
(wysokość opłaty miesięcznej z pkt G.1.) 

 

 

 
G.3. OPŁATA MIESIĘCZNA NA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE - należy 
wypełnić tylko jeżeli w pkt. D.2. zaznaczono kwadrat: w części zamieszkała i w części niezamieszkała bądź niezamieszkała (iloczyn liczby pojemników x 
stawka opłaty) 

 Rodzaj 
pojemnika  
(pojemność                
w litrach)  

Opłata za odpady zbierane selektywnie 
(wypełniają właściciele, którzy w pkt E zaznaczyli kwadrat 1) 

 

Opłata za odpady zbierane nieselektywnie 
(wypełniają właściciele, którzy w pkt E zaznaczyli kwadrat 2) 

Liczba pojemników  Stawka                    
w złotych 

Kwota opłaty  Liczba pojemników  Stawka  

          w złotych 

Kwota opłaty  

     120                                             

,         zł 

                                                      

,         zł 
     240               

          ,         zł 

  

,         zł      

 
1 100                         

,         zł 

  

,        zł 

 
  

Łączna kwota opłaty za 
pojemniki 

                     

,         zł 

                      

Łączna kwota opłaty za pojemniki 
                   

       ,         zł               

 

G.4. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA 1 MIESIĄC  

(suma opłat z pkt G.2. „wysokość opłaty miesięcznej” oraz z pkt. G.3. „łączna kwota opłaty za pojemnik”)                                                             
 
 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

OŚWIADZCZENIE I PODPIS WSÓŁWŁAŚCICELA 

 Nazwisko 
 

Imię 

 Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)  Podpis (pieczęć) właściciela 

  

I. ADNOTACJE ORGANU  
  Uwagi organu podatkowego    

 
 

Podpis i data przyjmującego formularz   
 
 

 
POUCZENIE 

  Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. 2016.599). 

  W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Tolkmicka określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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 której nie zamieszkują  mieszkańcy, 
średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.  

KLAUZULA O OCHORONIE DANYCH OSOBOWYCH 

  
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy-zgodnie z art. 13 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 osobowych),(Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), w skrócie: RODO informuję, co 
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następuje: 
 
 

I. ADMINISTRATOR DANYCH: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Tolkmicko, którego siedziba 
mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy w Tolkmicku, 82-340,ul. Plac Wolności 3; NIP: 578-10-09-279  REGON: 
000527523   
 
 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: 
 We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można 

uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: 
1)  pod adresem poczty elektronicznej: iod@tolkmicko.pl 
2) pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku; ul. Plac Wolności 3;82-340 Tolkmicko 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 
1) przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO i są niezbędne do zrealizowania 

obowiązku prawnego wynikającego z art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późniejszymi zmianami). 

2) Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w powyższych przepisach prawa, w tym 
ewidencji deklaracji, prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej w zakresie rozliczeń z właścicielami 
nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych oraz windykacji i egzekucji w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 

IV. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH: 
Dane przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH: 
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów, które przetwarzają dane 
osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
(tzw. podmioty przetwarzające), w których są przetwarzane Pani/Pana dane. 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ: 
 Informuję, że przysługują Pani/Panu następujące prawa dotyczące danych osobowych, które są przetwarzane  

w związku ze wskazanym powyżej celem: 
 1)   dostępu do danych osobowych, 
 2)   sprostowania danych osobowych, 
 3)   ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 4)  usunięcia danych osobowych, 
 5)     wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
VII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI,PROFILOWANIE: 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że 
żadne decyzje wywołujące wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływające na 
Pani/Pana sytuację prawną nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie 
wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

 
OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI 

 

1. PESEL/NIP w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności 
gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; NIP w przypadku pozostałych podmiotów 
podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu; 

2. NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA – nieruchomość przeznaczona do trwałego bądź czasowego zamieszkania; 

3. NIERUCHOMOŚĆ W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA, A W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA - nieruchomość, która posiada dwie części: 
przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą. Wyróżnia się część nieruchomości zamieszkała + część 
nieruchomości przeznaczona pod działalność handlową lub gastronomiczną; (np. dom + sklep, dom + restauracja, dom + kawiarnia, dom + 
biuro rachunkowe, itp.); 

4. NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA – nieruchomość  nieprzeznaczona  do  trwałego  bądź  czasowego  zamieszkania (np. hotel, 
pensjonat, szpital, zakład fryzjerski, restauracja, sklep, szkoła, pole namiotowe itp.).; 

5. MIEJSCE ZAMIESZKANIA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI –nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego 
pobytu, niezależnie od miejsca zameldowania. W przypadku wątpliwości, co do wskazania miejsca zamieszkania, wykorzystać należy 
definicję miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od 
czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym 
lub pielgrzymkami religijnymi.; 

6. WYKAZ ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNE– odpady komunalne poddane segregacji (papier, szkło, odpady z tworzyw 
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sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metal, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz 
zużyte opony, odpady gruzu pochodzące z remontu mieszkań, inne odpady niebezpieczne);   

7. NIESELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW – odpady komunalne zmieszane nie poddane segregacji;  

8. JEŻELI WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ZADEKLARUJE SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH, a 
podmiot odbierający odpady komunalne powiadomi gminę o braku segregacji to zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona według stawki przewidzianej dla odpadów komunalnych; 

9. OBOWIĄZEK PONOSZENIA OPŁATY - dla mieszkańców gminy Tolkmicko opłata płatna jest w terminie do 25 każdego drugiego 
miesiąca kwartału. Opłatę tę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko.    
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