
Załącznik do uchwały Nr XXIII/140/2020
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 26 czerwca 2020 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO
LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI

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 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)

Składający:               Właściciel nieruchomości na terenie gminy Czarnocin w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)

Miejsce składania:   Urząd Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
      WÓJT GMINY CZARNOCIN

CZARNOCIN 100
28-506 CZARNOCIN 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”)

1. □ Pierwsza deklaracja …………………………….             2. □ Zmiana deklaracji ………………………………. 
          (Data zaistnienia obowiązku: dzień, miesiąc, rok)                  (Data zaistnienia zmiany: dzień, miesiąc, rok)

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
         *dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
         **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
Składający:   1. □ osoba fizyczna       2. □ osoba prawna       3. □ jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej

Rodzaj  podmiotu:   1.  □ właściciel    2.  □ współwłaściciel    3.  □ jednostka organizacyjna   4.  □ zarządca
5. □  użytkownik wieczysty    6. □  inny (jaki?)……..………….

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

PESEL* REGON** NIP**

D.  ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj Województwo Powiat Gmina

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy E-mail  (uwaga:  składający  deklarację
może  podać  swój  adres  e-mail  dla
ułatwienia  kontaktu  z  Urzędem Gminy
w Czarnocinie)

Telefon  (uwaga:  składający  deklarację  może
podać numer swojego telefonu dla ułatwienia
kontaktu z Urzędem Gminy w Czarnocinie)Poczta

       D.1.  ADRES DO KORESPONDENCJI (WYPEŁNIĆ JEŚLI INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA)



E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Miejscowość Nr domu/ lokalu Nr działki (jeśli nieruchomość nie ma przydzielonego adresu

lub pod tym samym adresem jest więcej niż jedna nieruchomość)

F. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
F.1 Oświadczam, że jestem świadomy obowiązku zbierania odpadów na terenie nieruchomości określonej w czę-
ści E w sposób selektywny w podziale na: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wie-
lomateriałowe oraz bioodpady.
F.2.  Oświadczam,  że  bioodpady pochodzące z  nieruchomości  oznaczonej  w części  E będą wykorzystywane
na własne potrzeby – posiadam kompostownik (zaznaczyć właściwe pole)

1. □ TAK, bioodpady będą kompostowane we własnym zakresie

2. □ NIE, bioodpady nie będą kompostowane we własnym zakresie

F.3. Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość:
….……… osób

F.4 Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
……………. zł

F.5. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi (kwotę z poz. F.4 należy pomnożyć 
przez liczbę osób wskazaną w poz. F.3): ……………. zł

G.  DOTYCZY  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKAŁYCH,  NA  KTÓRYCH
POWSTAJĄ ODPADY

G.1  Oświadczam,  że  jestem świadomy obowiązku  zbierania  odpadów na  terenie  nieruchomości  określonej
w części  E  w  sposób  selektywny  w  podziale  na:  papier,  metale,  tworzywa  sztuczne,  szkło,  odpady
opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady.
G.2 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne gro-
madzone są w pojemnikach lub workach o pojemności* □ 120 l, □ 1100 l, □ inne ……………….                          
(*wpisać/zaznaczyć właściwe)

Rodzaj pojemnika
lub worka

[1]

Stawka opłaty w zł
[2]

Miesięczna liczba
pojemników lub

worków w szt. [3]

Wysokość opłaty mie-
sięcznej zł

(Iloczyn pól [2]x[3])

RAZEM:

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi…………………… zł

H. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYCH CZĘŚĆ NIERUCHOMOŚCI STANOWI
NIERUCHOMOŚĆ, O KTÓREJ MOWA W CZĘŚCI F, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, O KTÓREJ
MOWA CZĘŚCI G
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji, odpady komunalne powsta-
ją w sposób określony w części F i części G.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ………………..….. zł
                                                                                                         (należy wpisać sumę opłat z poz. F.5 i poz. G.2 )

I.  DANE  DOTYCZĄCE  DOMKÓW  LETNISKOWYCH  LUB  INNYCH  NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
Oświadczam, że jestem świadomy obowiązku zbierania odpadów na terenie nieruchomości określonej w części E
w sposób selektywny w podziale na: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wieloma-
teriałowe oraz bioodpady.

Wysokość rocznej opłaty: …………………………… zł



J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………….……………                …………………………………..………………..
           (miejscowość i data)                                                                      (czytelny podpis)

K. UWAGI

L. ADNOTACJE URZĘDOWE

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn.
zm.), na podstawie którego organ może wszcząć postępowanie egzekucyjne w celu uzyskania należności z tytułu
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wyliczoną w deklaracji  opłatę należy uiścić bez wezwania w terminach określonych w uchwale Rady Gminy
w Czarnocinie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Czarnocinie lub u inkasenta.
3) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Czarnocin deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierw-
szego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
4) W przypadku konieczności dokonania zmian w złożonej wcześniej deklaracji, właściciel nieruchomości zobo-
wiązany jest złożyć korektę uwzględniającą zmiany wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty zgodnie
z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).
5) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomo-
ści, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następujące-
go po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wy-
sokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
6) Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 6m
ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
2010 z późn. zm.). Przepisu nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą
wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią miesz-
kańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia
7) (poz. F1) Właściciel nieruchomości oświadcza, że jest świadomy obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny.  W przypadku niedopełnienia  obowiązku selektywnego  zbierania  odpadów komunalnych
wszczyna się postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zgodnie z art. 6ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).
8) (poz. F2) Właściciel nieruchomości oświadcza czy bioodpady powstające na nieruchomości będą zagospodaro-
wywane we własnym zakresie np. kompostownik, czy będą oddawane w brązowych workach z oznaczeniem BIO.
W przypadku korzystania z kompostownika właścicielowi przysługuje ulga od stawki opłaty określonej w uchwale
Rady Gminy w Czarnocinie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Objaśnienia:
1) Dotyczące części B deklaracji:
- pierwsza deklaracja - należy zaznaczyć pole B1,
- zmiana deklaracji - należy zaznaczyć pole B2,



2) Właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, określonej w części E deklaracji, podzielo-
no na cztery grupy opisane w częściach F, G, H, I:
Część F - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wieloro-
dzinne oraz stale zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: B,
C, D, E F, J.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn stawki opłaty określonej w uchwale
Rady Gminy w Czarnocinie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściwej według sposobu zagospo-
darowania bioodpadów i liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.
Część G -  dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju
działalność gospodarcza i inna. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: B, C, D, E, G,
J.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników lub
worków o określonej wielkości - odbieranych w ciągu miesiąca oraz odpowiedniej stawki opłaty.
Część H - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wieloro-
dzinne oraz stale zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność gospo-
darcza i inna. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach B, C, D, E, F, G, H, J. Wylicze-
nia miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez wypełnienie części F, G a następnie zsumowanie naliczonych opłat
w części H.
Część I - dotyczy domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach B, C, D, E, I, J. Wyliczenie rocznej
opłaty należy dokonać poprzez wypełnienie części I deklaracji.
3) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz roczną opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wyko-
rzystywane  na  cele  rekreacyjno-wypoczynkowe,  wykorzystywane  jedynie  przez  część  roku,  regulują  odrębne
uchwały.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

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 Gmina Czarnocin (Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin, tel. 41 3512028).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub
pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji  zadań w zakresie organizacji  odbioru odpadów
komunalnych, w tym pobierania 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 2019 r. poz. 2010 z późn. zm).
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  osobowych nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) 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).
8)  Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  obowiązkowe.  Nieprzekazanie  danych  skutkować  będzie
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9)  Państwa  dane  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  zewnętrznym  na  podstawie  umowy  powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


