
POLA  JASNE WYPEŁNIA  OSOBA WYMIENIONA W PKT. C NINIEJSZEJ DEKLARACJI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1297, poz. 1549, poz.1768) 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych,  domków  letniskowych  na  nieruchomości  lub  innych  nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Miejsce składania: Urząd Gminy Topólka
87-875 Topólka, Topólka 22

 A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Wójt Gminy Topólka

 B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):              
 1.  PIERWSZA DEKLARACJA               2.  ZMIANA DANYCH W DEKLARACJI                      3.  KOREKTA DEKLARACJI 

 C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ     (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

4.  WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI 5.  WSPÓŁWŁAŚCICIEL 6.  UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

7.  ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI 8.  INNY (podać jaki)……………...

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO  (zaznaczyć właściwy kwadrat):

9.  OSOBA FIZYCZNA                  10.   OSOBA PRAWNA             11.   JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA

                                                                                                                                                     OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

12. IMIĘ I NAZWISKO / PEŁNA NAZWA 

13. PESEL / Osoby fizyczne 14. NIP 15. REGON 16. TELEFON 
KONTAKTOWY

17.  ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

18. KRAJ 19. WOJEWÓDZTWO 20. POWIAT 

21. GMINA 22 ULICA 23. NR DOMU 24. NR LOKALU

25. MIEJSCOWOŚĆ 26. KOD POCZTOWY 27. POCZTA



E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (wypełnić w przypadku gdy adres
      nieruchomości jest inny niż adres zamieszkania)

28. KRAJ 29. WOJEWÓDZTWO 30. POWIAT 

Polska kujawsko-pomorskie radziejowski

31. GMINA 32. ULICA 33. NR DOMU 34. NR LOKALU 

Topólka

35. MIEJSCOWOŚĆ 36. KOD POCZTOWY 37. POCZTA

87-875 Topólka

38. OBRĘB I NUMER DZIAŁKI (dotyczy domków letniskowych na nieruchomości lub 
innych nieruchomości wykorzystanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) 

F.  USTALENIE  WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI
Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

39. Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość:

40. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji: ……………….. osób

41. Stawka opłaty za selektywne zbieranie odpadów w złotych:

42. Wysokość zwolnienia z tytułu posiadania przydomowego kompostownika (art. 6k ust. 

4a) w złotych

43.  LICZBA 

MIESZKAŃCÓW
(wpisać liczbę podaną w części

F poz. 40)

44.  WYSOKOŚĆ OPŁATY
(liczba mieszkańców x

……….zł.)

45.  WYSOKOŚĆ ULGI
Z TYTUŁU POSIADANIA 

KOMPOSTOWNIKA
należy wpisać,  jeśli

zaznaczono TAK w poz. 49
(liczba mieszkańców

x………zł)

46.  OPŁATA 
MIESIĘCZNA

(poz. 44 – poz. 45)

47. Słownie złotych: ........................................................................................................................................................

48. Odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny

49. Odpady biodegradowalne będą kompostowane 

w przydomowym kompostowniku**;  

   TAK       NIE

50. Na terenie nieruchomości wskazanej w części E jest wytwarzany popiół; ***    TAK       NIE



G.  USTALENIE  WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI  OD
DOMKÓW  LETNISKOWYCH  NA  NIERUCHOMOŚCI  LUB  INNYCH  NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

51. Odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny; 

52. Liczba domków letniskowych: 

53. Liczba  nieruchomości  niezabudowanych  wykorzystywanych  na  cele  rekreacyjno-

wypoczynkowe:

54. Ryczałtowa  roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych:

55. Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi złotych:

             (iloczyn sumy [poz.52 + poz. 53] i stawki opłaty z poz. 54)

56. Słownie złotych: .............................................................................................................................................................

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ    
      SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                    (miejscowość i data)       

57. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. 1 w celach ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                          (czytelny podpis)

I. ADNOTACJE ORGANU 

POUCZENIE: 
1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479,

poz. 1301, poz. 1692. ) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
2. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Topólka nr XI/98/12 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu

uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właściciele  nieruchomości  zamieszkałych  opłatę  za  odbiór  i
zagospodarowanie  odpadów winni   uiszczać co miesiąc bez wezwania  do  15 go dnia  każdego miesiąca  za miesiąc poprzedni.
Możliwe jest także jednorazowe uiszczenie opłaty stanowiące wielokrotność miesięcznej opłaty, nie dłużej jednak niż do końca roku
kalendarzowego w którym dokonano opłaty.

3. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Topólka nr IX/80/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  dla  nieruchomości,  na  których  znajdują  się  domki  letniskowe  lub  innych
nieruchomości  wykorzystywanych  na  cele  rekreacyjno-wypoczynkowe  właściciele  nieruchomości  niezamieszkałych  na  których
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe opłatę za odbiór i
zagospodarowanie  odpadów winni   uiszczać jednorazowo z góry,  bez wezwania w terminie  do  31 maja każdego roku za  który
powstaje obowiązek ponoszenia opłaty, na rachunek KDBS o Topólka Nr 60 9550 0003 2600 0060 0011 0024 lub w kasie urzędu.

4. Deklarację, o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć:
1) w Urzędzie Gminy Topólka, 



2) pocztą na adres Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka,
3)  przesłać  w formie  elektronicznej  do Urzędu za pośrednictwem elektronicznej  Platformy Usług Administracji  Publicznej   jako
załącznik w pliku o formacie PDF.

5. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub nabycia nieruchomości niezamieszkałej, na której znajdują się domki letniskowe lub
innych  nieruchomości  wykorzystywanych  na  cele  rekreacyjno-wypoczynkowe,  bądź  rozpoczęcia  jej  wykorzystywania  na  cele
rekreacyjno – wypoczynkowe.

6. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Topólka w terminie  10 dni od dnia nastąpienia
zmiany.  Opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w zmienionej  wysokości  uiszcza się  za  miesiąc,  w którym nastąpiła
zmiana.

7. Zgodnie z art. 6o ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. , poz. 1297, poz. 1549) w
razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych  zawartych  w  deklaracji,  Wójt  Gminy  Topólka  określi  w  drodze  decyzji  wysokość  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi.

Objaśnienie:
*/  selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie odpadów w oddzielnych pojemnikach/workach z podziałem na tworzywa sztuczne i metale,
szkło, papier oraz odpady biodegradowalne.
**/ Odpady biodegradowalne - wszelkie odpady, które są zdolne do rozkładu beztlenowego lub tlenowego, takie jak odpady kuchenne (resztki
żywności,  obierki,  skorupki  jaj,  odpady po  owocach  i  warzywach,  zwiędłe  kwiaty),  ogrodowe,  odpady pochodzące  z  pielęgnacji  terenów
zielonych, papier i opakowania papierowe. 
***/ W przypadku zadeklarowania wytwarzania popiołu, popiół i żużel należy gromadzić w odrębnych pojemnikach.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, sekretariat@topolka.pl, tel. 54-286-90-35
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodo@topolka.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji  odbioru odpadów komunalnych, w tym 

pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z 
przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach       
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, poz. 1549.)

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania 
określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 

Lichtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
8. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
9. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
10. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
11. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o 

którym mowa w punkcie 2.
13. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.            
                                                      

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       
                                                                                                                                                                ( podpis )
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