
Zdącznikdo uchwafyNrLXm.381.2023
Rady Gminy Golub-Dobrzyn z dnia 23 lutego 2023 r.

DEKLARACJA O WTSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNAL^"yMI

Podstawa

prawna:
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu cz^'stosci i porządku wgminach, dalej zwana ustawą,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy lub powstają odpady komunalne,
położonej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń. Przez właściciela rozumie się także wspohvtascicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w
zarządzie lub użytkowaniu, najemców nieruchomości, dzierżawców nieruchomości a także inne
podmioty władające nieruchomością (art. 2 usŁl pkt 4 Ustawy). Jeżeli nieruchomość jest zabudowana
budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela
nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię
mieszkaniową (art. 2 ust.3 ustawy).

Miejsce składania LTRZĄD GMINY GOLUB-DOBRZYN
Plac 1000-1ecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

|1. Organ właściwy, do którego należy' ztoż^-ć deklarację:
Wójt Gminy Golub- Dobrzyń
Plac 1000-1ecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

A. Obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

Pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku.
Deklaracja zmieniająca - nowa (data zaistnienia zmian.

Przyczyny złożenia deklaracji:

-r.)
-r.)

Korekta deklaracji (data korekty deklaracji. -r.)

B. Składający deklarację (należy zaznaczyć właściwy kwadrat);

osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna nieposiadąjąca osobowości prawnej

właściciel "B współwłaściciel ™ użytkownik wieczysty
jednostka organizacyjna i/lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca
urny podmiot władający nieruchomością (należy podać jaki) - ..................................................

Dane sktadaj^ceso
-,;".••(.•(-. •l-^ "•'—'"'• • .".?»)'VfS-W-^s-.Vf • '.•4"t.-V.; 'fmsvSuwic'Vs^'y '"

Imię i nazwisko/Nazwa pełna:

PESEL: NIP:

Adres zameldowania/adres siedziby ;;.•

Gmina: Miejscowość: Ulica:

Numer domu/lokalu: Kod pocztowy: Poczta:

Adres e-maU:'''"6060""^"'^'' Telefon: (neobowtPlawe':



'^NC. Adres nieruchomości, na której powstają i będą odbierane odpady komunalne: %^^S^^??""
^jSĘ^^':^

Gmina: Miejscowość: Numer domu/Iokalu:

Ulica: Kod pocztowy: Poczta:

Nieruchomość wskazana w części C jest:

ZAMIESZKAŁA Należy wypehiić cześć Dl
@ NIEZAMIESZKAŁA Należy wypełnić część D2

) B DOMKI LETNISKOWE I NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE Należy wypełnić część ^

D. Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dl. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Oświadczam, że odpady będą zbierane w sposób selektywny
Liczba osób zamieszkałych.................

l. Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gmuiy Golub-Dobrzyń w sprawie ustalenia stawki opłaty za.
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy GoIub-Dobrzyń:
- 28,00 zt od mieszkańca gdy nieruchomość zamieszkuje nie więcej niż 4 osoby
- 27,00 zł od mieszkańca gdy nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób
Ulga za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku w wysokości 3,00 zt/osobę za m-c (opłata po uldze
przy stawce 28,00 zł wynosi 25,00 zł/osobę, przy stawce 27,00 zł wynosi 24,00 zł/osobę

xa)..
(liczba osób zamieszkałych) (stawka opłaty) (wyliczona kwota)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunatoymi wynosi.... .zł

(słownie:.

D2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
oświadczam, że odpady będą zbierane w sposób selektywny a odpady komunalne będą gromadzone w
następujących pojemnikach:

Rodzaj odpadów Rodzaj pojemnika Ilość
pojemników

Stawka
opłaty

•KT?

Oplata miesięczna
zagospodarowanie

odpadami
komunalnymi wd

Deklamję następującą
ilość pojemników

przeznaczonych do
zbierania odpadów
niesegregowanych

(zmieszanych)

Pojemnik 120 L 16,00 zł

Pojemnik 240 L 32,00 zł

Pojenmik 1100 L 100,00 zł

Pojemnik KP 7 800,00 zł

Deklaruję następującą
ilość pojemników

przeaaczonych do
zbierania tworzyw

sztucznych

Pojemnik 120 L 16,00 zł

Pojemnik 240 L 32,00 zł i-1
11

Pojemnik 1100 L 100,00 z) r|

Pojemnik KP 7 800,00 zł I



Deklaruję następującą
ilość pojemników

przeznaczonych do
zbierania papieru

Pojemnik 120 L 16,00 zt

Pojemnik 240 L 32,00 zł

Pojemnik 1100 L 100.00 zł

Pojemnik KP 7 I 800,00 zł

Deklaruję następującą
ilość pqjemnikovk

przeznaczonych do
zbierania szklą

Pojemnik 120 L 16,00 zł

Pojemnik 240 L 32,00 zi

Pojemnik 1100 L 100,00 zł

Pojemnik KP 7 800.00 zł

Deklaruję następującą
ilość pojemników

przeznaczonych do
zbierania bioodpadón

Pojemnik 120 L 16.00 zł
Pojemnik 240 L
Pojemnik 1100 L

32,00 zł

100,00 zł

Pojemnik KP 7 800,00 zł

RAZEM:

Słownie:

3. Dotyczy wlaścicieli nieruchomości, których część nieruchomości stanowi nieruchomość, o której mowa w
pkt. Dl, a w części nieruchomość, o której mowa w pkt D2 (tzw. nieruchomość mieszana).

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają
w sposób określony w pkt. Dl i D2.

Wysokość opłaty miesięcznej zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ..rf
(należy wpisać sum? opłat z punktu Dl i D2)

(słownie: 0_
E. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków letniskowych lub innych
nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku, tj. roczna stawka
ryczałtowa

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Golub-Dobrzyń w sprawie ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 200,00 zfrok

x
...ri

(ilość domków letniskowych) (stawka opłaty) (iloczyn ilości domków letniskowych i stawki opłaty)

F. Oświadczenie i podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację:

Oświadczam, że dane zawane w deklaracji są zgodne z prawdą.

(miejscowość i data) (czytelny podpis)
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G. Pouczenie:

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do ivystawienia tytuhj w^'konawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 ezer\vca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W przypadku niezłożenia deklaracji Wójt Gminy Go!ub-Dobrz>'ń określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę
szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej
nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec lub powstały odpady komunalne. Wyliczona opłatę uiszcza się zgodnie z uchwałą Rady
Gminy Golub-Dobrzyń w sprawie określenia terminu, częstotliwości i tr>'bu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Golub-Dobizyń deklarację o wysokości optaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W praypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komuaakiymi,
właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w tenninie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości należna jest za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zgodnie z art. 6q ust. 3 ustawy w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość
zobowiązania z tytuhi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w
ktoo.'ch ushiga odbierania odpadów komunalnych była świadczona (dotyczy sytuacji złożenia deklaracji po ustawowym terminie
10 dni od daty nastąpienia zmiany).

W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości, należy złożyć odrębne deklaracje dla każdego z tych
lueruchomości.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, z dohi, w temiinie do 15 dnia każdego miesiąca, którego
dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, na indywidualny rachunek bankowy z wyjątkiem optaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uiszczanej przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreac>'jno-
\vypocz>'nkowe, którą należy uiścić z góry, w terminie do ostatniego dnia sierpnia.

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
zawiadomi wtaściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunataymi wyliczonej, jako iloczyn
nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nie jest obowiązany do złożenia nowej
deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zgodnie z art. 60 cytowanej ustawy w razie niezlożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji wójt, bunnista lub prezydent miasta określa, w drodze
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej
praez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na któr>'ch nie
zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich fonnach 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. póz. 180).
Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potmerdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli.
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H. Objaśnienie:

W przypadku złożenia pierwszej deklaiacji należy podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty należy złożyć DEKLARACJĘ
ZMEENIAJĄCĄ (NOWĄ). W każdym przypadku zmiany danych należy podać datę oraz przyczynę złożenia zmiany
deklaracji.

I. Adnotacje organu:

l. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KIayzyla informacyjna na podstawie art. 13 ust. l i 2 RODO* - orzetłfarzanie danych osobotvych w celu wypełnienia
obowiązku prawneso ciażaceeo na Administratorze oraz twkonania zadania realizowanceo w interesie publicznym lub
wramaclLSpranowania wladCT' publicznej nowierzonej Administratorowi (w związku ze składana deklaracja śmieciowa
oraz w związku z nrzesvlaniem informacji w snrawie onlatv za eosnodarowanie odnadami komunalnymi za danv roki

W celu w>'petnienia obowiązku wynikającego z art. 13 ust. l i ust. 2 RODO* informuję:
l. Administratorem PanLTana danych osobowych jest Wójt Gminy Golub-Dobrzyń, Plac 1000-1ecia 25, 87-400 Golub-Dobrz>'ń,

tel.566835400-03.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych CTOD) - e-mail: iodiSleolub-dobrzyn.Dl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. l lit. c RODO*), wynikających z ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa,
wykonania, zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi (art. 6 ust. l lit. e RODO*) - polegającego na przesianiu Pani/Panu informacji w sprawie opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany rok.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia
przetwarzania danych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przerwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je poz}'skano, a po tym czasie przez okres oraz

w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instnikcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, póz. 67 z późn. zm.).

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przyshiguje Pani/Panuprawo:
dostępu do treści danych osobow^-ch oraz ich sprostowania,
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
wart. 18ust.2RODO*,
do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3RODO*,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w zakresie w jakim przetwarzanie PanLTana danych
następuje na podstawie art. 6 ust. l lit e RODO*, czyli w przypadku przesłania Pani/Panu informacji w sprawie opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany rok,
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, fax. 22 531 03 01 - w przypadku, gdy uzna Pani/Tan, że praetwarzanie danych osobowych następuje z
naruszeniem przepisów RODO*.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

*- rozporządzenie 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. z 2016 r. Nr 119, sb-. I z poza. zm.)
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