
Data złożenia………………… 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAJĄC KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUZYMI, 

DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

 

Podstawa Prawna – Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2019r.poz.2010). 

Składający – Właściciel, współwłaściciel, najemca, dzierżawca, użytkownik wieczysty, zarządca 
nieruchomości, i inne podmioty mający we władaniu nieruchomości, na terenie gminy miejskiej Człuchów – 
objęci systemem gospodarowania odpadami. 

Miejsce składania deklaracji – Urząd Miejski w Człuchowie; al. Wojska Polskiego 1;  77 – 300 Człuchów. 

Organ właściwy do złożenia deklaracji – Burmistrz Miasta Człuchowa; al. Wojska Polskiego 1;  
77 – 300 Człuchów. 

 

1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  (zaznaczyć właściwe). 

 

Pierwsza deklaracja                                               Korekta deklaracji 

 

 

2. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOZENIA DEKLARACJI  

(zaznaczyć właściwe). 

 

            Właściciel nieruchomości                                               Użytkownik wieczysty 

 

            Współwłaściciel                                                              Zarządca nieruchomości 

 

            Najemca, dzierżawca                                                     Inny - ……………………….. 

 

3. DANE IDENTYFIKACYJNE. 

Osoba fizyczna / osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. 

Nazwisko 

 

Imię Nazwisko rodowe 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Ulica 

 

Nr domu/lokalu Kod pocztowy / Miejscowość 

PESEL Nr telefonu / adres email 

 
 

 

…. 

…. 

….

 

….

 

….

 

….

 

….

 

….

 



Osoba fizyczna prowadząca działalność Pozostałe podmioty. 

Nazwisko/a o Imię/ona wspólników/ Nazwa pełna 

 

Nazwa skrócona 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Ulica 

 

Nr domu/lokalu Kod pocztowy / Miejscowość 

Nr KRS/NIP 

 

Nr tel. Ares e-mail 

Osoby upoważnione do reprezentowania. 

Nazwisko 

 

Imię 

 

 

 

 
1 – Niepotrzebne skreślić 

 

4. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA, KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE. 

Ulica. 

 

Nr domu/lokalu. 

 

Miejscowość. 

 

Kod pocztowy. Poczta 

 

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze 

gruntów. 

 

5. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI – DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH. (Wypełniają właściciele, 

współwłaściciele, najemcy, dzierżawcy użytkownicy wieczyści zarządcy nieruchomości, i inni mający we władaniu nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy). (Zaznaczyć właściwe). 

Czy bioodpady będą zagospodarowane  w 
przydomowym kompostowniku?  

(Dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi). 

               

               Tak                               Nie 

Na terenie nieruchomości wskazanej w pkt. 4 niniejszej 
deklaracji zamieszkuje  
 

l. osób 
 
l. mieszkańców  …………………………………. 
 
 
 
Data zaistnienia zmiany………………………… 
 
 

Stawka opłaty określona w aktualnej Uchwale Rady 
Miejskiej w Człuchowie w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za 
pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz 
stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

*zł/osobę/miesiąc 

 

l. mieszkańców ………....X  stawka*…............. = ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

….

 



6. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI – DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH  

(Wypełniają właściciele nieruchomości, współwłaściciele, najemcy, dzierżawcy użytkownicy wieczyści zarządcy nieruchomości, i inni mający we władaniu 

nieruchomości, na których  nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. (Zaznaczyć właściwe). 

Na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie 4 niniejszej deklaracji odpady komunalne będą odbierane w pojemnikach / 

workach o pojemności:   

 

 

 

 

 

 

* Sztuk/miesiąc 

 Zmieszane* Tworzywa 

sztuczne / 

Metale* 

Papier* Szkło* Bioodpady* Popiół* 

Pojemnik 

120 l 

      

Pojemnik 

240 l 

      

Pojemnik 

1100 l 

      

Pojemnik 

7000 l 

      

Worek  120 l 

 

      

Stawka opłaty określona w aktualnej Uchwale Rady 

Miejskiej w Człuchowie w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za 

pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz 

stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

*zł/poj./worek/miesiąc 

ilość  poj /worków /mies  ……… .x  stawka* ………… = ………… 

ilość  poj /worków /mies  ……… .x  stawka* ………… = ………… 

ilość  poj./worków /mies  ……… .x  stawka* ………… = ………… 

ilość  poj /worków /mies  ……… .x  stawka* ………… = ………… 

ilość  poj /worków /mies  ……… .x  stawka* ………… = ………… 

ilość  poj./worków /mies  ……… .x  stawka* ………… = ………… 

Opłata miesięczna( suma opłat za poszczególne pojemniki/ worki) : 

 ………………………………………………………………… 

Data zaistnienia zmiany…………………………………….. 
 

 

7. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI – DLA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI 

NIEZAMIESZKAŁEJ  

(Wypełniają właściciele nieruchomości posiadający na jednej działce nieruchomości wykazanych tabelach nr 5 i nr 6 ) 

Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w tabeli nr 4 niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają w sposób 

określony w tabelach 5 i 6 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi (suma opłat z tabeli 5 i 6): 

…..….+……….. = ……… zł/miesiąc. 

8. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE / OSOBY 

REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE 

Przetwarzanie danych osobowych następować będzie na zasadach określonych w art. 23 ustawy o ochronie 

danych osobowych. 

Człuchów ……………….                                                                        ………………… 

                          (data)                                                                                                          (czytelny podpis) 



 

 

Pouczenie: 

- Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego i prowadzenia egzekucji w trybie określonym w 

przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

- Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Człuchowa deklarację o wysokości opłaty za 

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

lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

- 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, właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć 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. 

- 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 właściciel nieruchomości jest 

zobowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Człuchowa nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana. 

- Miesięczne stawki opłaty reguluje uchwała Rady Miejskiej w sprawie „wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z zapisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE . L. Nr.  119, str. 1), dalej jako RODO lub 

Rozporządzenie, jak również z Ustawą o ochroną danych osobowych (Dz.U. z 2018 Poz. 1000  

z póżn. Zm.) informuję, że: 

    Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie jest Burmistrz Miasta Człuchów. 

    Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Michał Gruchała, e-mail: iod@czluchow.eu tel 59 83 42 291 

 Dane osobowe są przetwarzane w celu:  

⎯ wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Gminę Miejską 
Człuchów, na podstawie art. 6 ust. 1  lit. c RODO; 

⎯ wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
Administratorowi art. 6 ust. 1  lit. E RODO; 

⎯ wykonywanie zapisów umowy na podstawie art. 6 ust. 1  lit. b RODO 

Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom tj: organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, 

Prokuratura, Sąd) oraz organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonymi postępowaniami na podstawie odrębnych 

przepisów. 

    Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania 

danych osobowych oraz w czasie ustawowym określonym w odrębnych przepisach. 

    Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. 

    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma 

charakter dobrowolny, w pozostałych przypadkach wynika z obowiązujących przepisów prawa i jest obowiązkowe. 

    Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

 Adnotacje organu 

 

 

 

mailto:iod@czluchow.eu

