
        Załącznik do uchwały Nr XVIII/171/19 

             Rady Miejskiej w Karlinie  

           z dnia 20 grudnia 2019 r. 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ 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 (Dz. U z 2019 r. poz. 

2010)  

 

Składający deklarację: formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w rozumieniu art. 2 ust. 1 

pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 

Termin składania:  

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana – w przypadku zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty; 

- do 6 miesięcy od dnia zdarzenia związanego ze śmiercią mieszkańca. 

 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 PIERWSZA DEKLARACJA – data zamieszkania:  ……………………. 

 ZMIANA DANYCH1) – data zmiany:  ……………………. 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi, ** dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi 

 

Składający: 

 właściciel, współwłaściciel, 

 użytkownik wieczysty, 

 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, lub użytkowaniu, 

 spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, 

 inny podmiot władający nieruchomością…………………………………………..(należy podać jaki 

np. najemca, posiadacz samoistny, dzierżawca, użytkownik itp.) 

Nazwisko i imię*/pełna nazwa** 

Numer PESEL* REGON** NIP** 

ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY** 

Kraj Województwo Powiat 

 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta Telefon lub (e-mail)  
(pole nieobowiązkowe) 

  



C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
(wypełnić w przypadku innych danych niż podanych w rubryce – adres zamieszkania/siedziby) 
 

Miejscowość 

 

Ulica 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

 

D. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSIADANIA PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA 

Oświadczam, iż: 

 posiadam 

 nie posiadam  

przydomowy/-ego kompostownik/-a, w którym gromadzone będą wszystkie bioodpady powstające na terenie 

nieruchomości.  

E. OŚWIADCZENIE O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje 

…………… osób 
(należy podać liczbę) 

F. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI                                          

Ilość osób zamieszkujących 

nieruchomość 
Stawka2) Kwota opłaty3) 

 
 zł 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ 

Nazwisko 

 

Imię 

 

Data wypełnienia Podpis (pieczęć) składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację4) 

 

H. ADNOTACJE ORGANU 

 

Pouczenie: 

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 2019 r. poz. 1901 z późn. 

zm.). 



Objaśnienia: 

1) przez zmianę danych rozumie się: 

 zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

 korektę deklaracji w rozumieniu art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa; 

2) wysokość stawki ustalona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;  

3) kwota opłaty stanowi iloczyn ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

4) w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika składający deklarację zobowiązany jest 

do załączenia oryginału pełnomocnictwa lub poświadczony urzędowo odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny 

lub doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. Ponadto złożenie dokumentu 

stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej 

w wysokości 17,00 zł. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, rodzicom, dziadkom, dzieciom, rodzeństwu jest 

zwolnione od opłaty skarbowej. W przypadku składania deklaracji przez jednostki organizacyjne oraz inne podmioty 

należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania właściciela nieruchomości; 

 obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na każdym właścicielu nieruchomości zamieszkałej w rozumieniu ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

 w przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której 

dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła 

zmiana; 

 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; 

 wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym jest numer PESEL, NIP, 

REGON; 

 obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na 

danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w 

Karlinie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

 w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy 

metody; 

 jeżeli pole przeznaczone do wypełnienia nie będzie wypełnione, organ przyjmujący deklarację przyjmie, że składający 

deklaracje wpisał „0” lub „nie dotyczy”. 

 

 

 

  



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (zwane dalej rozporządzeniem 

RODO) informuję, iż: 

1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Karlina z siedzibą – Urząd Miejski w Karlinie ul. 

Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino (dalej zwany jako Administrator).   

Z administratorem można się skontaktować: 

1) listownie na adres: ul. Plac Jana Pawła II 6; 

2) telefonicznie 94/311 72 73 

3) fax - 94/3117-410 

4) przez email: um@karlino.pl 

2. Inspektor ochrony danych  
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. Z inspektorem można się kontaktować przez iod@karlino.pl. 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania  
Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu wypełnienia wymogów prawnych w tym: 

1) przyjęcie deklaracji śmieciowej, 

2) wydania ewentualnej decyzji o wysokości opłat 

3) pobór opłat 

4) egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

5) archiwizacji sprawy. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia 

prawnego obowiązku ciążącego na administratorze), w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w 

prawie krajowym: 

1) obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku  

w gminach w szczególności Rozdziału 3a 

2) Uchwała Nr XXII/179/16 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków elektronicznych (z późniejszymi zmianami). 

3) obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

–  

na podstawie tych przepisów mamy obowiązek zarchiwizowania sprawy 

4. Okres przechowywania danych osobowych  
Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od chwili złożenia deklaracji. 

5. Odbiorcy danych  

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom. 

6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.  

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji  
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 



1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych z wyjątkiem danych osób wnioskujących, 

2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne 

z przepisami prawa; 

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z naszym inspektorem 

ochrony danych. 

8. Prawo wniesienia skargi do organu 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Wymóg podania danych  
Wymóg podania danych osobowych wynika z art. 6 m. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 


