
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TRĄBKI WIELKIE

Podstawa prawna Ustawa z dnia 3 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:
Dz. U. 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).

Składający Formularz  przeznaczony   dla  właścicieli  nieruchomości,  współwłaścicieli,  użytkowników
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. 

Termin składania W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 
dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji. 

Miejsce składania Urząd Gminy w Trąbkach Wielkich, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie

Organ właściwy do 
złożenia deklaracji Wójt Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji ( zaznaczyć właściwy kwadrat wpisując ''x'')

□ pierwsza deklaracja
   

□ zmiana danych zawartych w ostatniej deklaracji 
                od dnia …...-.......-...............

od dnia ….....-.........-............... Przyczyna zmiany:
….........................................................................................................
.............................................................................................................
.....................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* dotyczy właścicieli będących osobami fizycznymi   **dotyczy właścicieli  nie będących będących osobami fizycznymi

2. Składający:  ( zaznaczyć właściwy kwadrat wpisując ''x'')

□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

3. Nazwisko  i imię*/ pełna nazwa**

4. Numer PESEL* 5. Identyfikator REGON** 6. Numer NIP**

7. Imię ojca* 8. Imię matki* 9 Data urodzenia*

DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA

10. Nazwisko  i imię*

11. Numer PESEL* 12. Imię ojca* 13. Imię matki* 14. Data urodzenia*

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**

15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat

18.Gmina 19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu

22. Miejscowość 23. Kod pocztowy 24. Poczta

ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania)

25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat

28. Gmina 29. Ulica 30. Nr domu 31. Nr lokalu

32. Miejscowość 33. Kod pocztowy 34. Poczta



C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

35. Ulica 36. Nr Domu 37. Nr lokalu

38. Miejscowość 39. Kod pocztowy 40. Poczta

41. Sposób zbierania odpadów ( zaznaczyć właściwy kwadrat wpisując ''x'') (nie dotyczy wspólnot i 
spółdzielni mieszkaniowych) 

      □ selektywny       □ nieselektywny

Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

42. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje  .................
                                                                                                                                                                 (liczba mieszkańców)

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla gospodarstwa od 1 do 4 osób:

…................................................      X      …..........................................zł   =.......................................................zł
         (liczba mieszkańców)                                            (stawka opłaty)                                  (wysokość opłaty miesięcznej)

Miesięczny ryczałt  opłaty dla gospodarstwa powyżej 4 osób:

           …......................................zł/ miesiąc

Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady

43. Wyliczenie miesięcznej opłaty:

Wielkość
pojemnika

Liczba
pojemników

x

Stawka opłaty za
pojemnik 

=

Wysokość opłaty
miesięcznej

zł
0,11-0,12 m3

0,24 m3

1,1 m3

Razem

Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

44. Roczna stawka ryczałtowa :
…...................................zł/rok

Dotyczy spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej:

selektywny nieselektywny

gospodarstwa od 1- 4 osób (łącznie liczba osób x 
stawka)

gospodarstwa powyżej 4 osób (łącznie liczba 
gospodarstw x stawka)

Do zapłaty łącznie



D. Dodatkowe informacje (wypełnienie nieobowiązkowe)

45. nr telefonu 46. adres e-mail

47. nr konta bankowego, na które ma być zwracana ewentualna nadpłata

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
48. Imię 49. Nazwisko

50. Data i miejsce wypełnienia deklaracji 51. Podpis

F. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1.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 2018 r. poz. 1314  z późn. zm.).
2.Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. 2018 r. 
poz. 1454z późn. zm.) „W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość 
odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze”.

Objaśnienie:
1.W rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)  przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika
wieczystego  oraz  jednostki  organizacyjne  i  osoby  posiadające  nieruchomości  w  zarządzie  lub  użytkowaniu  lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
2.Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Trąbki Wielkie 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.
3.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 Trąbki
Wielkie w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.


