
POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ: KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

          
Numer dokumentu Załącznik nr 1 

do Uchwały nr XIX/171/2020 

Rady Gminy Czernikowo 

z dnia 21 października 2020 r. 
 

D-O 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna: 

 

Składający:  

 

 

 

Termin składania: 

 

 

 

 

Miejsce składania: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t. j.) 

 

Deklaracja przeznaczona jest dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także 

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 

władające nieruchomością położoną na terenie Gminy Czernikowo.  

 

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości. 

 

Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo. 

 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 
 

Wójt Gminy Czernikowo 

ul. Słowackiego 12 

87-640 Czernikowo 
 

 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 1. Pierwsza deklaracja(M1) – powstanie obowiązku od …..…-….….-…….… 

                                                                                                                             (dzień – miesiąc – rok) 

 2. Korekta deklaracji(M3) / Nowa deklaracja(M2)–zmiana danych od …..…-….….-……..… 

                                                                                                                                                        (dzień – miesiąc – rok) 

 

 

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1. właściciel                              3. współwłaściciel                               5. inny podmiot władający nieruchomością                      

2. użytkownik wieczysty           4. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu                      
 

 

 

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

      **- dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną                                                  *- dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną 

3.    Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

1. osoba fizyczna    2. osoba prawna                                3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej         

4.Imię i Nazwisko** / Nazwa pełna* 

 

 

 

5.Drugie Imię**/ Nazwa skrócona* 

 

 

6.PESEL** / REGON* 

 

 

7. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)** 8. Numer telefonu: 9.Adres e-mail: 

 

 

E. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 
13.Kraj 

 

 

14.Województwo 

 

15.Powiat 

 

16.Gmina 

 

17.Ulica 

 

 

18.Nr domu 

 

19.Nr lokalu 

20.Miejscowość 

 

 

21.Kod pocztowy 22.Poczta 

  

 

 



F. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli jest inny jak w części E) 
23.Kraj 

 

 

24.Województwo 

 

25.Powiat 

 

26.Gmina 

 

27.Ulica 

 

 

28.Nr domu 

 

29.Nr lokalu 

30.Miejscowość 

 

 

31.Kod pocztowy 32.Poczta 

 

G. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
33.Kraj 

 

 

34.Województwo 

 

35.Powiat 

 

36.Gmina 

 

37.Ulica 

 

 

38.Nr domu 

 

39.Nr lokalu 

40.Miejscowość 

 

 

41.Kod pocztowy 42.Poczta 43.Nr ewidencyjny działki 

 

H. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIU W NIM 

BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE (zaznaczyć właściwy kwadrat „x”) 

 44. Posiadam kompostownik przydomowy i będę kompostować w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

 45. Nie posiadam kompostownika przydomowego i nie będę kompostować bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

 

 

I. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁEJ (M4) 
 

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Czernikowo w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (M5) 

 

 

1. 

zł/osobę 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazanej w części G. 

 

 

2. 

Miesięczna kwota opłaty (M6) 

(kwotę z pola nr 1 należy pomnożyć przez ilość osób wykazaną w polu nr 2). 

 

3. 

zł/miesiąc 

Zwolnienie za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym (M5) 
(liczbę osób podanych w polu nr 2 należy pomnożyć przez wysokość zwolnienia w części z opłaty  
za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym) 
 

4. 

zł/miesiąc 

Miesięczna kwota opłaty po uwzględnieniu zwolnienia za kompostowanie bioodpadów  

w przydomowym kompostowniku (M6)
 

(kwotę z pola nr 3 należy pomniejszyć o wysokość ulgi z pola nr 4). 

5. 

zł/miesiąc 

 
 

 

J. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika) 
 

 

 

1. ………………………………………………………………………. 

 

2. ………………………………………………………………………. 

 
 

 

K. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 

 

 

 

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

                                               (miejscowość i data)                                                                                                                                   (czytelny podpis) 

 
 

L. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ł.  POUCZENIE: 

1. 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 z późn. zm.). 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Czernikowo deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Czernikowo nową deklarację w terminie do 

10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.   

4. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości 

co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Czernikowo określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomości o podobnym charakterze. 

5. Zgodnie z art. 10 ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1439 t. j.) kto wbrew złożonej informacji, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne podlega karze grzywny. 

 

M. OBJAŚNIENIA: 

1) Pole „pierwsza deklaracja" należy zaznaczyć znakiem „X" w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca/powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości.  

2) Pole „nowa deklaracja" należy zaznaczyć znakiem „X" w przypadku wszelkich zmian mających wpływ na wymiar wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmian ilości osób). 

3) Pole „korekta deklaracji" należy zaznaczyć znakiem „X" m.in. w przypadku skorygowania uprzednio złożonej już deklaracji 

(np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy).  

4) Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę podwyższoną za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5) Uchwała Rady Gminy Czernikowo, określająca wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępna 

jest na stronie www.czernikowo.pl oraz w Urzędzie Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo. 

6) Miesięczną kwotę opłaty wykazaną w części I. należy wpłacać miesięcznie, bez wezwania, z dołu, w terminie do ostatniego 

dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. 

 

N. KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. Urz. UE L 119, s. 1) - RODO - informuję Pana/Panią, że  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodo@czernikowo.pl lub pisemnie na adres 

Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach w celu związanym z realizacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa.  

5. Pana/ Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.  

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem załatwienia sprawy, o której mowa w punkcie 3,  

a osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania – nie podanie danych skutkuje niewypełnieniem obowiązku 

wynikającego z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   

 

 

http://www.czernikowo.pl/
mailto:iodo@czernikowo.pl

