
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI,  
WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM  

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

– Gmina Kartuzy 

 

Podstawa prawna: 
 

Składający: 

 
 
 

 

Miejsce składania: 

Termin składania:       

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.).  

 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkanych, właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości mieszanych, i nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, użytkowane jedynie przez część roku, 
położonych na terenie gminy Kartuzy. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się podmioty wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.). 

Urząd Miejski w Kartuzach, ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy. 

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku 

uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI:  Burmistrz Kartuz, ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć poprzez postawienie znaku  „X”   
        

         PIERWSZA                        DEKLARACJA                              KOREKTA                                   WYCOFANIE 

      DEKLARACJA                    ZMIENIAJĄCA                           DEKLARACJI                                DEKLARACJI 
 

Data obowiązywania pierwszej deklaracji bądź zaistniałej zmiany: 

                                                           _  _ - _ _ - _  _  _  _ 
 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

DANE IDENTYFIKACYJNE 
 

Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię / Pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

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

Numer PESEL 
 

 

…………………………………… 

Numer NIP (dot. osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 
 

 

…………………………………… 

Numer REGON (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej) 
 

 

………………………………………………... 

Telefon kontaktowy* dana dobrowolna 

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

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY 

Miejscowość 

…………………………………… 

Kod pocztowy  

…………………………………… 

Poczta 

……………………………………………….. 

Ulica 

…………………………………… 

Numer domu 

…………………………………… 

Numer lokalu 

……………………………………………...… 
 

ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, gdy jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby) 

Miejscowość 

…………………………………… 

Kod pocztowy  

……………………………………… 

Poczta 

………………………………………………... 

Ulica 

…………………………………… 

Numer domu 

……………………………………… 

Numer lokalu 

………………………………………………... 
 

D. DANE NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA  
 

Miejscowość 

 

…………………………………… 

Kod pocztowy  

……………………………………… 

Poczta 

………………………………………………... 

Ulica 

…………………………………… 

Numer domu 

……………………………………… 

Numer lokalu 

………………………………………………... 

Numer działki /nr ewidencyjny gruntu/  
(wypełnić w przypadku braku nadania numeru domu)  
 

 

………………………………………………………… 

Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów  
(wypełnić w przypadku braku nadania numeru domu) 
 

 

………………………………………………………… 

 

 

 
 

 



FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku  „X” 

                  WŁASNOŚĆ                                                                        WSPÓŁWŁASNOŚĆ  

                     UŻYTKOWANIE WIECZYSTE                                         ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE  

                     POSIADANIE ………………………………………………… 
                                                                              (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego) 
 

E. DEKLARUJĘ ZAOPATRZENIE NIERUCHOMOŚCI W NASTĘPUJĄCE POJEMNIKI: 

 

Lp. 

Rodzaj 

pojemnika/ 

worka * 

Rodzaj 

gromadzonych 

odpadów  

Ilość sztuk 
Częstotliwość 

odbioru ** 

1.  zmieszane   

2.  biodegradowalne   

3.  papier i tektura   

4.  szkło   

5.  wielomateriałowe   

6.  
................................ 

  

 

*Rodzaje pojemników/worków: 60 l, 110 l - 120 l, 240 l, 500l - 660l, 1100 l 

**Wypełniają właściciele nieruchomości zabudowy wielorodzinnej, nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady 

komunalne oraz nieruchomości mieszanych 
 

F. Oświadczam, że nieruchomość deklarowana w dziale D jest: - zaznaczyć poprzez postawienie znaku  „X” 

 

zamieszkana 

 

nieruchomość zamieszkana 

(np. budynki jednorodzinne, 

budynki wielolokalowe, 

tj. nieruchomość faktycznie 

zamieszkana na stałe) 
 

 

Właściciel takiej 

nieruchomości wypełnia   

dział G1 (kolor zielony). 
 

               

niezamieszkana 
 

 

nieruchomość 

niezamieszkana, na której 

powstają odpady komunalne 

(np. placówki użyteczności 

publicznej, zakłady handlowe, 

usługowe, rzemieślnicze, 

przemysłowe dotyczące części 

"socjalnej", nieruchomości 

przeznaczone na świadczenie 

usług, w tym wynajem pokoi 

(gospodarstwa agroturystyczne, 

hotele) itp., tj. nieruchomości, 

na których właściciele 

nieruchomości lub inne osoby 

przebywają, na skutek czego 

powstają odpady komunalne) 
 

Właściciel takiej nieruchomości 

wypełnia dział G2 (kolor 

niebieski). 

 

   

         mieszana  

nieruchomość 

mieszana  (nieruchomość, 

która w części stanowi 

nieruchomość zamieszkaną 

oraz w części 

niezamieszkaną, na której 

powstają odpady 

komunalne) 

 

Właściciel takiej 

nieruchomości wypełnia 

dział G1, G2 i G3 (kolor 

zielony,  niebieski i 

fioletowy). 

 

 

         letniskowa 

 

nieruchomość, na której 

znajdują się domki 

letniskowe, lub inne 

nieruchomości 

wykorzystywane na cele 

rekreacyjno – 

wypoczynkowe, użytkowane 

jedynie przez część roku (np. 

domki letniskowe, ogródki 

działkowe) 

 

Właściciel takiej 

nieruchomości wypełnia   

dział G4 (kolor żółty). 

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 

Oświadczam, że:   - zaznaczyć poprzez postawienie znaku  „X” 
 

gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą 
 

              nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą 

 

 

 

 
 



    G1. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANEJ 

Na terenie mojej nieruchomości ZAGOSPODAROWUJĘ/ NIE ZAGOSPODAROWUJĘ odpadów zielonych i/lub odpadów  

                                                                        * (właściwe zaznaczyć) 

biodegradowalnych (kuchennych) poprzez kompostowanie oraz wykorzystuję uzyskany materiał na potrzeby własne.  

 

Pojemność kompostownika wynosi ………………………..  m
3 
  

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

Rodzaj gospodarstwa 

domowego 

Ilość gospodarstw 

domowych 

Stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi* 

Miesięczny wymiar opłaty 

 (iloczyn kolumny nr 2 x kolumny nr 3) 

1. 2. 3. 4. 

Gospodarstwo 1 - 

osobowe 

 

 

  

Gospodarstwo 2 - 

osobowe 

 

 

  

Gospodarstwo 3 - 

osobowe 

 

 

  

Gospodarstwo 4 – 

osobowe  

 

 

  

Gospodarstwo 5 – 

osobowe  

   

Gospodarstwo 6 – 

osobowe i większe 

   

*  Należy wpisać stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która 
została określona uchwałą Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

 

 

RAZEM 

 

G2. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Rodzaj prowadzonej działalności: 

- w przypadku szkół, żłobków, przedszkoli należy podać liczbę uczniów, 

 

- w przypadku lokali handlowych, gastronomicznych należy podać powierzchnię całkowitą, 

 

- w przypadku ulicznych punktów szybkiej konsumpcji należy podać liczbę punktów, 

  

- w przypadku zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, użyteczności publicznej należy podać liczbę zatrudnionych 

pracowników, 

 

- w przypadku szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. należy podać liczbę łóżek. 
 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

 
Rodzaj 

pojemnika * 

Ilość pojemników 

zapełnionych 

w ciągu miesiąca ** 

Stawka *** 

Wymiar opłaty 

(Iloczyn kolumny 

nr 2 x nr 3) 

1. 2. 3. 4. 

Odpady zmieszane: 
    

    

Odpady 

segregowane: 

bioodpady 
  0,00 zł 0,00 zł 

papier   0,00 zł 0,00 zł 

szkło   0,00 zł 0,00 zł 

wielomateriałowe 
  0,00 zł 0,00 zł 

* Rodzaje pojemników/worków: 60 l, 110 l - 120 l, 240 l, 500l - 660l, 1100 l. 

** W przypadku gdy nie można wskazać stałej ilości pojemników zapełnionych w ciągu 
miesiąca, wówczas należy obliczyć średnią ilość pojemników zapełnionych w ciągu miesiąca 

tj. ilość faktycznych odbiorów pojemników w ciągu roku podzielić przez 12 miesięcy. 

***  Należy wpisać stawkę opłaty za pojemnik o danej pojemności, która została określona 
uchwałą Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki 

opłaty za pojemnik. 
Właściciele nieruchomości stosujących segregację wpisują stawkę niższą dla odpadów 

zmieszanych oraz uzupełniają całą kolumnę nr 1 i 2.  

Odpady segregowane odbierane są bezpłatnie. 

SUMA: 

              
 

 



      G3. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI MIESZANEJ (wypełnić jeżeli nieruchomość w części jest nieruchomością 

zamieszkaną, a w części nieruchomością niezamieszkaną, na której powstają odpady komunalne) 

 

W przypadku nieruchomości mieszanej opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych  w 

dziale G1 i G2. Oświadczam, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

Rodzaj nieruchomości Miesięczny wymiar opłat za nieruchomość 

Zamieszkana (kwota obliczona w dziale G1)  

Niezamieszkana, na której powstają odpady komunalne 
(kwota obliczona w dziale G2) 

 

RAZEM  

 
 

G4. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWEJ LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, UŻYTKOWANYCH JEDYNIE 

PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 
 

 

Odpady są zbierane i 

odbierane w sposób: 

Ilość domków 

letniskowych lub innych 

nieruchomości* 

Stawka ryczałtowa 

roczna** 

Roczny wymiar opłaty 

(iloczyn kolumny nr 2 x nr 3) 

1. 2. 3. 4. 

SELEKTYWNY    

NIESELEKTYWNY    

* Ilość domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku. 
** Należy wpisać roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która została 

określona uchwałą Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

RAZEM 

 

………………………………. 

 

H. POUCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 

wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2018 

r. poz. 1314 z późn. zm.). 

Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wszczęciem postepowania administracyjnego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.). 

Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację do Burmistrza Kartuz 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. 
 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) dane zawarte w deklaracji będą przetwarzane dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

2) administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Kartuz z siedzibą w Kartuzach ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-

300 Kartuzy,  

3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – barbara.starczewska@cbi24.pl, 

4) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. naliczenia opłaty za odbiór 

odpadów – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. C i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.,  

5) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie zawartych umów i przepisów prawa, 

6) moje dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną, 

7) posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawa do przenoszenia danych, 

8) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

9) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obowiązkowe na podstawie  art. 6m ust. 1a 

i 1 b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1454  

z późn. zm.). 

 
 

…………………………………                                          ………………………………………. 
                     (miejscowość i data)                                                          (czytelny podpis wszystkich właścicieli nieruchomości) 

 

I. ADNOTACJE URZĘDU 

Zatwierdził pod względem merytorycznym: 

 

Wprowadził do systemu: 

mailto:barbara.starczewska@cbi24.pl


 


