
Załącznik do Uchwały Nr XXI/104/2016 
Rady Gminy w Gardei 
z dnia 29 czerwca 2016r 

 

POLE JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI 
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 
 

 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Podstawa 
Prawna: 

Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250). 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości położonych 
na terenie Gminy Gardeja 

Miejsce składania: 
 
Organ właściwy, któremu 
składana jest deklaracja 

Urząd Gminy Gardeja; ul. Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja 
 
WÓJT GMINY GARDEJA  
ul. Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Pierwsza deklaracja 
Data powstania obowiązku opłaty: 

______ - ______ -_________ 
(Dz ień ,  miesiąc,  rok) 

Nowa deklaracja, składana w przypadku: 

□ zmiany danych (dot. danych osobowych lub mających wpływ na wysokość 
opłaty) 

□ ustania obowiązku uiszczania opłaty – poniżej należy podać powód: 
 

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

 
Data powstania zmiany: 

______ - ______ -_________ 
 (Dzień ,  miesiąc,  rok) 

 
Data ustania obowiązku opłaty: 
______ - ______ -_________ 

(Dz ień ,  miesiąc,  rok) 

□ korekta deklaracji – poniżej należy podać powód: 

 ………………………………………………………………………………….  

Data powstania obowiązku opłaty: 
______ - ______ -_________ 

(Dz ień ,  miesiąc,  rok) 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE 

1. Składający deklaracje: (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ właściciel □ współwłaściciel □ użytkownik  

 

□ użytkownik wieczysty 

 
□ zarządca nieruchomości wspólnej (w zabudowie wielolokalowej) 

2. Nazwa pełna / imię i nazwisko 
 

3. PESEL 
 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

4. Kraj 
 

5. Województwo 
 

6. Powiat 
 

7. Gmina 
 

8. Miejscowość 
 

9. Ulica 10. Nr domu 
 

11. Nr lokalu 
 

12. Kod pocztowy 
 

13. Poczta 
 

14. Nr telefonu* 14. Adres e-mail* 
 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE 

1. Miejscowość 
 

2. Ulica 
 

3. Nr domu 
 

4. Nr lokalu 
 

   * Pole nieobowiązkowe: dane zawarte w tych rubrykach ułatwią kontakt ze składającym deklarację  



C1.Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których stale lub czasowo zamieszkują mieszkańcy 

Deklaruj ę, że na terenie nieruchomości wskazanej w części 
C niniejszej deklaracji odpady będą zbierane w sposób: 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

1.  □ nieselektywny 2.  □ selektywny 

Stawka opłaty dla gospodarstw, które zamieszkuje 1-4 osób: 3. 
………. 

zł/ osobę 

4. 
………. 

zł/ osobę 

Stawka opłaty dla gospodarstw, które zamieszkuje 5 i więcej osób: 5. 
……… zł 

6. 
………. zł 

Deklaruj ę,  że na terenie nieruchomości wskazanej w części C 
niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

7. Ilość osób: 

….  osób 

Wysokość miesięcznej opłaty wynosić będzie:  
(pozycja 8 jest iloczynem pozycji stawka opłaty za osobę oraz ilości 
osób zamieszkujących gospodarstwo) 

8. Miesięczna opłata 
 

………  zł 

9. Słownie: 
 

 

D. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

1. Data wypełnienia deklaracji 
 
 

______ - ______ -_________ 
( D z i eń ,  m i e s ią c ,  r o k ) 

2. Czytelny podpis osoby składającej deklarację 

 
 

................................................................................ 
 

E. 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 2016 r. poz. 599 ze zm.). 
 
Objaśnienia: 
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Gardeja 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. 
2) 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 do Wójta Gminy Gardeja w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
3) Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, ze zm.) informujemy, 
iż administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Gardeja, ul. Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja. 
4) Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa w tym: ewidencja deklaracji, ewidencja finansowo-
księgowa w zakresie rozliczeń z właścicielami nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych oraz windykacji i egzekucji 
w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonywanie funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania 
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz weryfikacja prowadzenia przez właścicieli 
nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  
5) Każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.  
6) Obowiązek podania danych wynika z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250). 


