
UCHWAŁA NR II/23/2018
RADY GMINY KARNICE

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) Rada Gminy Karnice uchwala, co 
następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie 
Gminy w Karnicach w terminie:

1. 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych,

2. 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości osób zamieszkałych na terenie 
nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w uchwale, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 

1. Format elektroniczny wzoru formularza wskazanego w § 1 oraz układ informacji i powiązań między 
danymi w deklaracji w formacie danych XML stanowi załącznik do uchwały.

2. Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP).

3. Deklaracja, o której mowa w pkt 1 jest podpisywana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), albo podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1114).

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Karnice Nr VII/62/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 2063) oraz uchwała nr XXI/169/2016 z dnia 29 listopada (Dz. Urz. Woj. 
Zach. z 2015 r. poz. 4743) w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XVII/138/2016 z dnia 30 maja 
2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016 r. poz. 2308) z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 grudnia 2018 r.

Poz. 5725



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.
 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Przeździęk
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DEKLARACJA  O WYSOKO ŚCI  OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1 
 

Podstawa prawna:    Ustawa z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018  poz. 1454) 
   
Składający:              Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, jednostek organizacyjnych  i osób posiadających nieruchomość   
                                 w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością 
 
Termin składania:    Deklarację należy złożyć w terminie 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, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia  
                                  nastąpienia zmiany.  
Miejsce składania:   Urząd Gminy Karnice, ul. Nadmorska7, 72-343 Karnice 
ORGAN DO KTÓREGO NALE ŻY ZŁO ŻYĆ DEKLARACJ Ę 

Wójt Gminy Karnice 
ul. Nadmorska 7 
72-343 Karnice 

A. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI  
 Okoliczność złożenia deklaracji  ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  złożenie pierwszej deklaracji,                                                                            data obowiązywania (D-M-R) ………….-…………-..………..r.                                                                                    

  zmiana danych w deklaracji,  (należy wypełnić dodatkowo dział L),                data zaistnienia zmiany (D-M-R)………-..….....…-…….…….r.          

  złożenie korekty deklaracji (należy wypełnić dodatkowo dział L),                   data zaistnienia zmiany (D-M-R)……….-..………-…..….…...r.    

  złożenie korekty deklaracji                                                                        data zaistnienia zmiany (D-M-R) ………-………...-……….....r. 

  ustanie obowiązku ponoszenia opłaty (należy wypełnić działy B –E oraz L),  data ustania obowiązku (D-M-R) ………-…..….….-…………. r. 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJ Ę   (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
właściciel       

 
współwłaściciel 

             
Inny podmiot……………………… 

 

posiadacz nieruchomości 
             

jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu 

 

 

spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa 
  

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę  

  
osoba fizyczna   
 

 

 

 
Osoba prawna  

                                                                        
    Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości    
    prawnej 

 

 

 
Imi ę Nazwisko / PEŁNA NAZWA……………………………… 
 
 
NR TELEFONU………………..                                                                                           E- MAIL……………………………………………...  

 
PESEL 

 
REGON 

 
NIP 

  
 

 
 

 
D. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY 

Kraj Województwo Powiat 

   
 

Gmina Ulica Numer domu/ numer lokalu 

  
 

 
 

                                                 
 

załącznik 
do uchwały nr II/23/2018 
Rady Gminy w Karnicach 
z dnia 29 listopada 2018 r. 
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Miejscowość Kod pocztowy poczta 
   

 
 
 
D.1.DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁA ŚCICIELA 2) 
 
Imi ę Nazwisko / PEŁNA NAZWA……………………………… 
 
NR TELEFONU………………..                                                                                           E-MAIL………………………………………………  

 
PESEL 

 
REGON 

 
NIP 

  
 

 
 

 
D.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY (WPISA Ć, JEŻELI ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY JEST INNY 
NIŻ WSKAZANY W DZIALE D) 

Kraj Województwo Powiat 

   
 

Gmina Ulica Numer domu/ numer lokalu 

  
 

 
 

Miejscowość Kod pocztowy poczta 
   

 
E. ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy podać adres nieruchomości z której będą odbierane odpady komunalne)3 
Numer działki 
 

Gmina  Ulica  Nr 
domu 

 Nr 
lokalu 

 

Miejscowość 
 
 

 
 
 
 
 

Kod 
pocztowy 

 Poczta  

 
F. OŚWIADCZAM, I Ż ODPADY Z NIERUCHOMO ŚCI BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB4 

                                                         
                                                          SELEKTYWNY                                    ZMIESZANY               
      
G. OŚWIADCZENIE PODMIOTU NIERUCHOMO ŚĆI ZAMIESZKAŁEJ , DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNE. 
Ustalenie wysokości opłaty 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJ ĄCYCH 
NIERUCHOMO ŚĆ  

 
1 osoba 

 
2 osoby 

 
3 osoby 

 
4 osoby 

 
5 osoby 

 
6 osób i więcej 

STAWKA OPŁATY ZŁ 
 określona w Uchwale Rady Gminy Karnice w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Wysokość  opłaty Miesięcznie……………………………. 

(W przypadku gdy odpady  zbierane są w sposób zmieszany) 
Ogólna liczba osób zamieszkujących nieruchomość  

 
Wpisać liczbę osób  ………………… X  ……..  (stawka opłaty) 
 
Wysokość opłaty ………………………zł 
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H. OŚWIADCZENIE PODMIOTU NIERUCHOMO ŚĆI ZAMIESZKAŁEJ, Ustalenie wysoko ści opłaty (dot. osób sprawujących zarząd 
nad nieruchomością wspólną (np. Zarząd Spółdzielni, Zarząd Wspólnoty)  

Liczba osób na 
nieruchomości 

 
1 osoba 

 
2 osoby 

 
3 osoby 

 
4 osoby 

 
5 osoby 

 
6 osób i więcej 

 
Suma zł 

Liczba lokali 
(mieszkań)  

      - 

Stawka opłaty        - 
 

Wysokość opłaty 
miesięcznie  

       

 
(W przypadku gdy odpady  zbierane są w sposób zmieszany) 
Ogólna liczba osób zamieszkujących nieruchomość  

 
Wpisać liczbę osób  ………………… X  ……..  (stawka opłaty) 
 
Wysokość opłaty ………………………zł 

 
 

I . OŚWIADCZENIE WŁA ŚCICIELA NIERUCHOMO ŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, USTALENIE WYSOKO ŚCI OPŁATY. 
(Wypełniają właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Mowa tutaj o nieruchomości, na 
której prowadzona jest np. działalność gospodarczą, społeczna,  publiczna itp. 
 

 
 
Lp.  

 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale E niniejszej deklaracji odpady komunalne zbierane są w 
pojemnikach: Wypełniają właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Mowa 
tutaj o nieruchomości, na której prowadzona jest np.  działalność gospodarcza, społeczna,  publiczna itp. 

 
 

 
Rodzaj prowadzonej działalności 

 
Liczba pojemników w ciągu miesiąca 

  120 l 240 l 1100 Kp5  kp7 

1 
 

      

2 
 

      

3 
 

      

 
WYLICZENIE MIESI ĘCZNEJ OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMO ŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ  

Stawka za pojemnik w zł Rodzaj Pojemnika Ilość 
pojemników  selektywnie nieselektywnie 

Ilość wywozów w 
miesiącu (zgodnie z 
regulaminem 
utrzymania czystości) 

Iloczyn liczby 
pojemników i stawki 
opłaty oraz ilość 
wywozów  

120 l      

240 l      

1100 l      

Kp 5      

Kp 7      

 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  z nieruchomości niezamieszkałej. 

 
Razem 

 

 
 

J.OBLICZENIE OPŁATY  RYCZAŁTOWEJ ZA DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMO ŚCI                                  
    WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 
1. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się 
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, rocznie za 
jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno wypoczynkowe. 
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2. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się 
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, rocznie 
za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. 

 
 

3. Liczba domków letniskowych/ nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
 

 
 
  

Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 (suma iloczynów odpowiednich wielkości z poz. 3 i wysokości staweki  
opłaty rocznej  z poz. 1 lub 2. 
 

4. 
 
                                                                   złotych/rocznie 

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień  
Okres przebywania na 
nieruchomości 
(należy wskazać 
znakiem „X”) 

            

 
K.  OŚWIADCZENIE WŁA ŚCICIELA NIERUCHOMO ŚCI O ŁĄCZNEJ KWOCIE OPŁATY W CZ ĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W 
CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ. (Wypełniają  wyłącznie właściciele nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w 
części nieruchomość niezamieszkałą). 

 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale E niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają w sposób określony w 
działach G lub H i I. 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  
 
wynosi : .....................…+ .....................…= .....................…zł. 
                 (suma opłat z działów G lub H i I) 
 
(słownie złotych ……….....................................................…………………........………………………………………………………. ) 
 
L. UZASADNIENIE ZŁO ŻENIA DEKLARACJI  

 
 
Zamieszkanie nowonarodzonego dziecka:  
Przyjazd-zamieszkanie mieszkańca z innej gminy:  
Przyjazd mieszkańca z zagranicy:  
Zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości:  
Wyjazd mieszkańca do innej gminy:  
Inny /podać jaki/ 
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................ 

 
M. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę  

 
              ……………….                                                                                                 ……………………………. 
          Miejscowość i data                                                                                                      Czytelny podpis  
                                                                                                                                       
                                                                                                                                        …………………………….. 
                                                                                                                                               Czytelny podpis  
 

 
N. 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 2014 r., poz. 1619 ze zm.). 
Należy wypełnić jasne pola. 
 
Zgodnie z art. 6 m ustawy Ustawa z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz.1454) 
właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Karnice  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. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 
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nową deklarację do Wójta Gminy Karnice w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiła zmiana.  W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie 
14 dni albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty. 

 
Objaśnienia 

 
1. W zabudowie wielorodzinnej deklaracje składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością  
2. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację 
3. W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują współwłaściciele. W przypadku 

nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie. 
4. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odpady zmieszane wraz z zaległymi odsetkami. 
5. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za 

kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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. 
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