
UCHWAŁA NR XV/335/19
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 24 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta 
Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1696), art. 6m ust. 1b oraz art. 6n ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629; zm. 
2019r. poz.730, 1403 i 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVL/1341/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2017 r. sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 4392), zmienionej uchwałą nr 
XLVII/1409/2018 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz.788) 
i uchwałą nr LIII/1542/2018 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. 
poz.2411) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasta 
Gdańska, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe, obowiązującej w okresie:

1) od dnia 01 lutego 2015 r.  do dnia 30 czerwca 2016 r.  – stanowiący Załącznik nr 15 do niniejszej 
uchwały,

2) od dnia 01 lipca 2016 r. do 31 marca 2018 r.  -  stanowiący Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały,

3) od dnia 01 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. – stanowiący Załącznik Nr 17 do niniejszej 
uchwały,

4) od dnia 01 stycznia 2020 roku – stanowiący Załącznik nr 17a do uchwały”;

2) § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w terminie do 10 dnia miesiąca  następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiany danych 
zawartych w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości”;

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia czwartek, 21 listopada 2019 r.

Poz. 5165



3) Zmienia się treść dotychczasowego Załącznika nr 17, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku 
Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) Dodaje się Załącznik nr 17a, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Gdańska

Agnieszka Owczarczak
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POLA JA C  
 

 DO-4 1/3 
 

17 XVL/1341/17. 
 

                                                                                                            z dnia 30 listopada 2017 r  
1.   

    PESEL 1 

 
  NIP 2 

 

Indywidualny Numer Rozrachunk (graficzny i numeryczny) 

 DO-4  
YCH 

WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE  
01 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2019r.) 

Podstawa 

prawna: 

Ustawa z dnia 13 wr r. o utrzymaniu cz gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629; zm. 2019r. poz.730, 1403 i 
1579) , dalej  dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 900 ze zm.), dalej zwana 
Ordynacj  

Podmiot   
o 

deklaracji: 

 zna i letniskowe lub e na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
czystych oraz jednostki 

organizacyjne i osoby p  
podmioty art. 2 ust.1 pkt 4 i ust. 3 Ustawy).  

Termin 
ia: 

14 dni od powstania na nier   (art. 6m ust. 1 Ustawy) lub 
 zmiana  (art. 6m ust. 2 Ustawy).  

A  

 
2. -  

B. ENIA DEKLARACJI 
   

3. Rodzaj deklaracji (zazn  
 
        

  powstania - -  (data powstan ) 

    po 3    - -  (data zmiany) 

   zmiany dany 4    - -   (data zmiany) 

   5     - -  (data u  

   6        od   - -  do - -  (okr  

4. Przyczyna  deklaracji ( zkowe) 

REJ KOMUNALNE 

 5.  Ulica 6.  7.    pole 

n  

D. PO Z NIA DEKLARACJI  

  
8. Typ podmiotu ciwy kwadrat): 

   osoba fizyczna           osoba prawna          inny typ podmiotu    (np. w ci prawnej) 
 

9. Rodzaj podmiotu (zaznaczy ):7 

      i          wieczysty o i    

   jednostka organizacyjna lu  

   inny podmiot w ..............................................................  

    

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/335/19

Rady Miasta Gdańska

z dnia 24 października 2019 r.
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ZYNIE,  LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 
 

 

 DO-4 2/3 
 

F.  CZENIE  
 

 39.  10   w sek  sp  

            selektywny (nale    nieselektywny (nal

G. W  OP TY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI   
     KOMUNALNYMI DLA NIERUCHO  

 

i odbierania 
(o F w 

poz. 39 kwadratu  , w poz. y ) 

40. letniskowych lub 

innych  11 

 
 
 
 
 

 sztuk 

 za   
selektywne zbieranie 

 : 

227,86  z rok 

41. 
 
 

  
ektywnego zbierania i 

odbierania   ( a przy 
zaznaczeniu w sekcji F w poz. 39 kwadratu  nie
iloczyn poz. 40 i stawki ) 

 za   
nieselektywne 

 : 

541,67  rok 

42. 
 

    
 

I.  WYK  
(w  

 -A do deklaracji DO-4  12 
(w poz.43  

43.  
 

sztuk 

e do podpisywania 
deklaracji 13 (w  poz. 44  c  

44. 
 

sztuk 
14 

(w poz.46  

45.    46. 

sztuk 

 15/ OSOBY   
    UPO PISANIA DEKLARACJI15 

 47.  48. Nazwisko / Nazwiska 

 49. Data  (dzie -   mi -      rok) 

   - -  

50. Czytelny podpis / podpisy  

E. DANE PODMIOTU ZOBOWI ( jest w ,  

deklar   -A)                    *  

 E.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
   10. Nazwisko * a ** 11.  * ** 

 

   12. Data urodzenia - - rok) * 8 

- -  

13.  * 8 14. * 8 

 

 E.2. ADRES ZAMIESZKANIA */ADRES SIEDZIBY ** 
   15. Kraj 16.  17. Powiat  

  18. Gmina 19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 

  22.  23. Kod pocztowy 
   

E.3. DODATKOWE DANE KONTAKTOWE 

 24.  Adres poczty elektronicznej 
 

25. Telefon kontaktowy 

E.4. (pole nie 9 

 26. Nazwisko * ** 27.  * ** 

 28. Kraj 29. Woje  30. Powiat 

 31. Gmina 32. Ulica 33. Nr domu 34. Nr lokalu 

 35. Miejsc  36. Kod pocztowy 

 37. Adres poczty elektronicznej 
 

38. Telefon kontaktowy 
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DO-4 3/3 
 

K. ADNOTACJE  
 Adnotacje przyjm : 

  
 Data weryfikacji i zatwierdzenia deklaracji  

            -    -      rok) 

   - -  

Podpis  weryfikuj  rac  

 
Pouczenie: 
 

Niniejsza deklaracja stano konawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.  
administracji (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 1438 ze zm.) 

 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta . Nowe Ogrody 8/12, 80- e-mail: 
umg@gdansk.gda.pl; tel. +48 58 323 60 00 ; fax: +48 58 302 39 41 
2) Dane kontaktowe do Inspektora O -mail: iod@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323 60 00; +48 58 323 60 68. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b alizacji o w lub up

dku w gminach oraz opartych na nich aktach prawa miejscowego - w celu wymiaru i 
y ulg i zw   

4) r o, i jest 
nie o identy w
niepodania jest  
5) Dane osobo  informa    
6) Pani/Pana dane osobowe b d  lizacji c rzetwarzania danych tj. przez okre zenia 

arowanie odpadami komunalnymi , nadto   w celach archiwalnych na zasadach 
 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7) Posiada Pani/P i ograniczenia ich przetwarzania oraz us
przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych. 
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ur nia przekazanych danych osobowych niezgodnie z 
przepisami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) 
9)Pani/pan zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 
 

1 owanymi 
podatnikami podatku o  nieposi kcji E
Identyfikator podatkowy NIP wpisu  

2  Numer NI y o emu, o  
(tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 63). 

3  W przypadku zmian d  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (np. etniskowych, 
ektywny), w n  

w terminie do 10 dnia mi a ,  (art. 6m ust. 2 Ustawy). 

4 anych osobowych, teleadresowych itp.).  

5 W przypadku zaprzestania powstawania o eruchomo  (np. na skutek zaprzestania wykorzystywania  cele rekreacyjno - 
wypoczynkowe na rok racji, w a  

  sekcji B w poz. 4  . W przypadku ponownego jest obo
w terminie 14 dni od daty ponownego rozpo . W prz

dotychcz w terminie do 10 dnia mi a ,  
ust czania op o  i. Now
w terminie 14 dni od daty w na ni  komunalnych, i B w poz. 3 pierwszy kwadrat. 

6    
z  rachunkowych lub oczywist ie podleg h ty wymaga skorygowania, 
przy czym orekta. 

7  e jednocz  u y obow
. W takim przypadku podmioty, ych mowa w art. 2 ust.1 p drodze umowy zawartej w 

formi  5 i poz. 46. 

8  Dotyczy osoby n EL (np. cudzoziemca), o czym mowa w  nr 1.  

9   przypadku woli otrzymywania korespondencj
poczty elektronicznej lub inny nr ny w sekcji E.3.  

10 p  w Uchwale Rady Miasta w sprawie 
ej stawki  za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchom a

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  

11 Oznacza kowy zn  nieruchomo  cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

12  nr DO-A do deklarac 13 i 14 . 

13 Dokumentem nienie do podpisywania deklar m Mini
ze zm. karbowej - tj.: Dz. U. 2019r., poz. 1000 ze zm.), umowa najmu, umowa dzie , umowa 

rowania) nieruchomo . 

14 2 ust.  

15 je podmio o sania deklaracji 3 .  
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POLA JASNE WY CIEL NIERU IE, KOMPUTEROWO LU  
 

 DO-4 1/3 
 

 a  
 

                                                                                                            z dnia 30 listopada 2017 r  
1.   

    PESEL 1 

 
  NIP 2 

 

Indywidualny Numer Rozrachunk (graficzny i numeryczny) 

 DO-4  
YCH NIERU

WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE  
stycznia 2020r.) 

Podstawa 

prawna: 

Ustawa z dnia 13 wr r. o utrzymaniu cz gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629; zm. 2019r. poz.730, 1403 i 
1579) , dalej  dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 900 ze zm.), dalej zwana 
Ordynacj  

Podmiot   
o 

deklaracji: 

 zna ki letniskowe lub e na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
czystych oraz jednostki 

organizacyjne i osoby p om  
podmioty art. 2 ust.1 pkt 4 i ust. 3 Ustawy).  

Termin 
ia: 

14 dni od powstania na nier  omunalnych (art. 6m ust. 1 Ustawy) lub 
 zmiana  (art. 6m ust. 2 Ustawy).  

A.  ADRESAT I MIEJSCE  

 
2. -  

B ENIA DEKLARACJI 
   

3. Rodzaj deklaracji (zazn at) 
 
       Deklaracj  

  powstania    - -  (data powstan ) 

   z talenia w     - -  (data zmiany) 

   zmiany dany 3    - -   (data zmiany) 

   4     - -  (  

   5        od   - -  do - -  (okr  

4. Przyczyna  deklaracji ( zkowe) 

C.  OZNACZENIE J  ODPADY KOMUNALNE 

 5.  Ulica 6.  7. MGO    pole 

n  

D. PO Z  

  
8. Typ podmiotu (zaznaczy  

   osoba fizyczna           osoba prawna          inny typ podmiotu    (np. w  
 

9. Rodzaj podmiotu (zaznaczy  kwadrat):6 

   ciel n    i          wieczysty o  

   jednostka organizacy   

   inny podmiot w ..............................................................  

    uchom  

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/335/19

Rady Miasta Gdańska

z dnia 24 października 2019 r.
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A MAS  LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 
 

 

 DO-4 2/3 
 

F.  NALNYCH  
 

 39.  9  w sek   

                     selektywny                                                                                    nieselektywny  

G. W  OP DPADAMI   
     KOMUNALNYMI DLA NIER  

 

lektywnego zbierania i odbierania 
(o F w 

poz. 39 kwadratu  ) 

40. d 
ni e s  
domek letniskowy lub od innej 

ywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 

 art. 6j ust. 3b Ustawy 
 
 

 

 za   selektywne zbieranie 
 : 

41. 

165,00  z rok 
 

 nieselektywnego zbierania i 
odbierania   ( rzy 
zaznaczeniu w sekcji F w poz. 39 kwadratu  nieselektywny ) 

 za   nieselektywne zbieranie 
 : 

42. 

                                541,67  rok 

I.  WYKA  
dk  

 -A do deklaracji DO-4  10 
(w poz.43  

43.  
 

sztuk 

e do podpisywania 

deklaracji 11 (w  poz. 44  z  

44. 
 

sztuk 

ki 12 
(w poz.46  

45.  w  46. 

sztuk 

J. PODP  13/ OSOBY   
    UPO PISANIA DEKLARACJI13 

 47.  48. Nazwisko / Nazwiska 

 49. Data nienia deklaracji (dzie -   mi   -      rok) 

   - -  

50. Czytelny podpis / podpisy  

E. DANE PODMIOTU ZOBOWI ( jest w ,  

dekl   w DO-A)                    * dotyczy osoby fizyc  

 E.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
   10. Nazwisko * a ** 11.  * ** 

 

   12. Data urodzenia - - rok) * 8 

- -  

13.  * 7 14. * 7 

 

 E.2. ADRES ZAMIESZKANIA */ADRES SIEDZIBY ** 
   15. Kraj 16.  17. Powiat  

  18. Gmina 19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 

  22.  23. Kod pocztowy 
   

E.3. DODATKOWE DANE KONTAKTOWE 

 24.  Adres poczty elektronicznej 
 

25. Telefon kontaktowy 

E.4. ANE DODATKOWE (pole nie e) 8 

 26. Nazwisko * / Naz ** 27. Pierw  * ** 

 28. Kraj 29. Woje  30. Powiat 

 31. Gmina 32. Ulica 33. Nr domu 34. Nr lokalu 

 35. Miejsc  36. Kod pocztowy 

 37. Adres poczty elektronicznej 
 

38. Telefon kontaktowy 
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  CICIEL NIERU B NIEBIESKIM KOLOREM.  

DO-4 3/3 
 

K. ADNOTACJE  
 Adnotacje przyjmu eklaracj  

  
 Data weryfikacji i zatwierdzenia deklaracji  

            -    -      rok) 

   - -  

Podpis weryfikuj  j  

 
Pouczenie: 
 

Niniejsza deklaracja stano konawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.  
administracji (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 1438 ze zm.) 

 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta . Nowe Ogrody 8/12, 80- e-mail: 
umg@gdansk.gda.pl; tel. +48 58 323 60 00 ; fax: +48 58 302 39 41 
2) Dane kontaktowe do Inspektora O e-mail: iod@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323 60 00; +48 58 323 60 68. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b alizacji o

 przepis i dku w gminach oraz opartych na nich aktach prawa miejscowego - w celu wymiaru i 
y ulg i zw acie, jak i jej egzekucji, nadto w celu real ad  

4) r awa miejscowego, i jest 
nie  identy oszenia ieruchomo w  
niepodania jest  
5) Dane osobo  dostawcom   informatycznych, wykonawcom   
6) Pani/Pana dane osobowe b d ane przez okres n  lizacji c

ch oraz pobierania i dochodzenia op arowanie odpadami komunalnymi , nadto   w celach archiwalnych na zasadach 
 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

ich danych , n rostowania, jak i ograniczenia ich przetwarzania oraz us zypadkach 
przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych. 
8) Ma Pan/ nych Osobowych w przypadku przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z 
przepisami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) 
9)Pani/pan mowania decyzji. 

 
nienia: 

1 ci gospodarczej lub n owanymi 
podatnikami podatku o kcji E.1. wpis z. 
Identyfikator podatkowy NIP wpisu   

2  Numer NI o widencyjnemu, o mowa w art. 2 Ustawy z dnia 13 pa ziernika 1995r.  
 (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 63). 

3 p.w przypadku zmiany danych osobowych, teleadresowych itp.).  

4 W przypadku zaprzestania powstawania o  (np. na skutek zaprzestania wykorzystywania  cele rekreacyjno - 
wypoczynkowe na rok ciel nier nia nowej deklaracji, a ia 

 sekcji B w poz. 4  . W przypadku ponownego jest obow
arac w terminie 14 dni od daty ponownego rozpo . W prz

dotychcz w terminie do 10 dnia mi a po u, iana 
ust zczania o  i. Now
w terminie 14 dni od daty cia po w  komunalnych, ji B w poz. 3 pierwszy kwadrat. 

5   miany up aracji  
z  rachunkowych lub oczywist cie podl  h ty wymaga skorygowania, 
przy czym korekty nale klaracji sie, k orekta. 

6  enia deklaracji mo e jedno  d u y obow
podmiot lub . W takim przypadku podmioty,  drodze umowy zawartej w 
formi  ten fakt w sekcji I, poz. 45 i poz. 46. 

7  Dotyczy EL (np. cudzoziemca), o czym mowa w  nr 1.  

8   przypadku woli otrzymywania korespondencj ji E1., na inny adres n any w sekcji E.2. lub poprzez inny adres 
poczty elektronicznej lub inny nr any w sekcji E.3.  

9 p  w Uchwale Rady Miasta w sprawie 
ustalenia ryc ej stawki gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruch  a  
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

10 znik nr DO-A do deklarac 6  pkt. 11 i 12 . 

11 Dokumentem nienie do podpisywania deklaracji jest np.: pe zgodnie z  Ro m Mini
ze zm.  listopada 2006r. o op - tj.: Dz. U. 2019r., poz. 1000 ze zm.), umowa najmu, umowa dzie , umowa 
zlec inistrowania) nieruchomo . 

12 2 ust. any do wykonania obowi  

13 je podmiot zobo o laracji  do podpisania deklaracji 2 .  
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