
UCHWAŁA NR XVI/134/20
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 6n ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2010 z późn. zm.) - Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obejmujące objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia oraz 
pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego – stanowiąca załącznik do 
uchwały.

2. Właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązany jest złożyć deklarację w terminach określonych 
w art. 6m ust. 1-2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach drogą pocztową 
na adres: Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo lub też na warunkach i w 
trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej określonych w ust. 4.

3. W przypadku, gdy deklarację składa właściciel w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będący innym podmiotem władającym 
nieruchomością (najemca, dzierżawca, biorący w użyczenie etc.) - powinien on dołączyć do deklaracji 
kserokopię stosownej umowy, na podstawie której włada nieruchomością lub oświadczenie właściciela 
ujawnionego w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości – potwierdzające władanie nieruchomością 
przez składającego deklarację.

4. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie 
dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, 
wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz.180). Deklaracja złożona 
w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI/255/17 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 grudnia 2017 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 marca 2020 r.
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Załącznik do uchwały Nr XVI/134/20

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Załącznik do Uchwały Nr XVI/134/20 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo dnia 29 stycznia 2020 roku, 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Data złożenia Numer dokumentu

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2010 z późn.zm.)

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz dla będących zarządcami 
nieruchomości lub reprezentującymi wspólnoty mieszkaniowe, położonych na terenie Gminy Czerniejewo (nie 
dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)

Miejsce składania 
deklaracji:

Urząd Miasta i Gminy w Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, w Biurze Obsługi Klienta, pocztą 
lub elektronicznie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2011 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 180 z późn. zm.)

POUCZENIE: 

1) W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 28 lub 29 wpłacenia 
jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu 
wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).

2) Na terenie Gminy Czerniejewo obowiązuje selektywne zbieranie odpadów komunalnych. 

3) W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w deklaracji, składający deklarację zostanie 
wezwany do złożenia wyjaśnień.

4) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca.

5) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest 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.

6) 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.

7) Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji. Korekcie podlega każda ze złożonych deklaracji, 
obejmująca okresy, za które wysokość opłaty wymaga skorygowania, przy czym korekty należy dokonać 
na wzorze deklaracji obowiązującej w okresie, którego dotyczy korekta.

8) 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 pkt 4.

9) Przepisu pkt 7 nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą 
wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią 
mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

10) Miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na 
odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami 
u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi (zgodnie 
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z art. 2 d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności 
i mieszkań (Dz. Urz. UE L z 2008., poz. 218, s.14).

11) W przypadku zmiany własności nieruchomości, dotychczasowy właściciel zobowiązany jest złożyć 
korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem zmiany.

12) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, właściciel zobowiązany jest do uzasadnienia przyczyn korekty.

14) W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 3 albo uzasadnionych wątpliwości co 
do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo określi w drodze decyzji, 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej 
przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki.

15) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić bez uprzedniego wezwania w terminach 
miesięcznych w terminie do 15 dnia danego miesiąca, za poprzedni miesiąc, przelewem na indywidualny 
rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo.

16) Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się 
z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji określi 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których 
nie dopełniono obowiązku.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
□ pierwsza deklaracja □ zmiana/ korekta danych
Data i uzasadnienie zmiany danych w deklaracji (należy wpisać przyczynę np. zgon wraz z datą, urodzenie dziecka, sprzedaż, zmiana 
właściciela, przeprowadzka itp.) 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat)
□ właściciel                                                                                     □ zarządca/reprezentujący wspólnotę
                                                                                                           mieszkaniową 
□ współwłaściciel 

□ inny, w tym: dzierżawca, najemca, biorący w użyczenie – w załączeniu kserokopia umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia.
C. DANE ZOBOWIĄZANEGO SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
     C.1 OSOBA FIZYCZNA

3. PESEL1. Nazwisko 2. Imię

4. Imię ojca 5. Imię matki 6. Nr telefonu (dane nieobowiązkowe)

     C.2 DANE IDENTYFIKACYJNE MAŁŻONKA / WSPÓŁWŁAŚCICIELA
9. PESEL7. Nazwisko 8. Imię

     C.3 PODMIOT NIEBĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ
11. NIP10. Nazwa pełna

12. Imię i Nazwisko osoby zarządzającej 13. Nr telefonu (dane nieobowiązkowe)

D. ADRES ZAMIESZKANIA (osoba fizyczna)/ SIEDZIBY (podmiot niebędący osobą fizyczną)
14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat
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17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu / nr lokalu

20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta

E. ADRES KORESPONDENCYJNY (tylko w przypadku gdy adres jest inny niż adres wymieniony w 
części D)
23. Miejscowość 24. Ulica 25. Nr domu/nr lokalu 26. Kod pocztowy

F. DANE NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
27. Miejscowość 28. Ulica 29. Nr domu/nr lokalu

G. Oświadczam, iż na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji 
zamieszkuje: (należy podać wszystkie osoby zamieszkujące bez względu na wiek)

30. Liczba mieszkańców

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Miesięczna stawka opłaty od jednego mieszkańca 22,00 zł

I.WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY
(Należy wpisać opłatę stanowiącą iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz 
miesięcznej stawki opłaty)

31.

J. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z BIOODPADAMI STANOWIĄCYMI ODPADY KOMUNALNE w 
budynkach mieszkaniowych jednorodzinnych

Bioodpady pochodzące z nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji wykorzystywane poprzez 
gromadzenie w przydomowym kompostowniku, a po przekompostowaniu wykorzystywane na cele własne, 

jednocześnie nie będą oddawane firmie wywozowej i nie będą przekazywane do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  (stawka zwolnienia 
od jednego mieszkańca na miesiąc)

1,00 zł

Wysokość miesięcznego zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  
(iloczyn stawki zwolnienia i liczby osób zamieszkałych daną nieruchomość)

32.

K. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY (Należy wpisać opłatę wskazaną w cz. I 
pomniejszoną o wysokość miesięcznego zwolnienia wskazana w cz. J)

33.

L. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie 
przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Oświadczam, że właścicielowi nieruchomości przysługuje zwolnienie, o którym mowa w uchwale 
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których 
dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o 
której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1507 z późn. zm.) -Oświadczenie należy wypełnić w przypadku przysługującego zwolnienia, 
o którym mowa wyżej. (od wysokości miesięcznej opłaty należy odjąć 50% kwoty a końcową 
kwotę wpisać w pole nr 34)

34.

M. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
2. Zapoznałem się z pouczeniem zawartym w niniejszej deklaracji. 
3. Zobowiązuję się do terminowego informowania na obowiązującym druku o każdym fakcie, który może mieć wpływ na wysokość 
zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczę, bez uprzedniego wezwania za każdy miesiąc kalendarzowy
w terminie do 15 dnia danego miesiąca, za poprzedni miesiąc. 
5. Zapoznałem się z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo. 

Czerniejewo, dnia …………………………………
………………………………………………………… 

(czytelny podpis składającego deklarację)..
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N. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (dalej Rozporządzenie) oraz 
na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. 2019, poz.1781)  informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo ul. Poznańska 8, 62-250 
Czerniejewo, tel.: 61 429 13 10, adres e-mail: urzad@czerniejewo.pl 
Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób: listownie, telefonicznie,  e-mailem.
2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo, e-mail: iod@czerniejewo.pl
3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w przypadku gdy: 
a.osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 
celów na podstawie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia; 
b.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia;
c.przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
Rozporządzenia;
d.przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej na podstawie 
art.6 ust.1 lit. d Rozporządzenia;
e.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art.6 ust.1 lit. e Rozporządzenia;
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom 
lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 
a.podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b.podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym 
również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu: 
a.prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b.prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c.prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d.prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), 
przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają,    że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności prawnych. Przy czym podanie danych jest: 
a.obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b.dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych 
będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
O. ADNOTACJE URZĘDOWE
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Uzasadnienie

do Uchwały NR XVI/134/20

RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości ma na celu dostosowanie jej zapisów do
znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

Z uwagi na Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (dalej Rozporządzenie) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz.1781), należało na druku deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wpisać klauzulę o ochronie danych osobowych.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miasta
i Gminy Czerniejewo w dniu 22 stycznia 2020 r.

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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