DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TRĄBKI WIELKIE
Podstawa prawna
Składający
Termin składania

Miejsce składania
Organ właściwy do
złożenia deklaracji

Ustawa z dnia 3 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).
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.
W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub
wytworzenia na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Urząd Gminy w Trąbkach Wielkich, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie
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''):

□ złożenie pierwszej deklaracji od dnia ….....-.........-...............
□ zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji od dnia …...-.......-..............
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

* dotyczy właścicieli będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nie 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**

7. Telefon kontaktowy (wypełnienie

8. Adres e-mail (wypełnienie nieobowiązkowe)

6. Numer NIP**

nieobowiązkowe)

DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA
9. Nazwisko i imię */ pełna nazwa**
12. Numer PESEL*

10. Identyfikator REGON**
13.Telefon kontaktowy (wypełnienie

11. Numer NIP**

14. Adres e-mail (wypełnienie nieobowiązkowe)

nieobowiązkowe)

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
15. Kraj

16. Województwo

17. Powiat

18.Gmina

19. Ulica

20. Nr domu

22. Miejscowość

23. Kod pocztowy

24. Poczta

21. Nr lokalu

ADRES DO KORESPONDENCJI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (wpisać jeśli adres do
korespondencji jest inny niż adres zamieszkania lub adres siedziby)
25. Kraj

26. Województwo

28. Gmina

27. Powiat

29. Ulica

30. Nr domu

32. Miejscowość

33. Kod pocztowy

31. Nr lokalu
34. Poczta

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE GMINY TRĄBKI WIELKIE,
NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
35. Ulica

36. Nr Domu

37. Nr lokalu

38. Miejscowość

39. Kod pocztowy

40. Poczta

41. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Oświadczam, że odpady komunalne zbieram w sposób selektywny. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał
bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych
właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę podwyższoną.
42. Dotyczy właścicieli/ użytkowników nieruchomości zamieszkałych

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

Wyliczenie miesięcznej opłaty:
…................................

x

……………. zł

(liczba mieszkańców)

(stawka opłaty)

=

...................................................... zł
(wysokość opłaty miesięcznej)

43. Dotyczy właścicieli/ użytkowników nieruchomości zabudowanej budynkiem MIESZKALNYM
JEDNORODZINNYM
Oświadczam, że bioodpady kompostuję w kompostowniku przydomowym, tym samym zamierzam korzystać z
proporcjonalnego pomniejszenia ustalonej miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za każdą osobę uwzględnioną w niniejszej deklaracji.

□ TAK

□NIE

………………… x …….……………zł = ..…………………….…….….zł
(liczba mieszkańców)

(stawka pomniejszenia
opłaty miesięcznej)

(kwota zwolnienia z części opłaty miesięcznej
z tytułu kompostowania bioodpadów)

Wyliczenie miesięcznej opłaty z uwzględnieniem kwoty zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów:
…………………...….zł
(wysokość opłaty miesięcznej,
wyliczona w pkt. 42)

-

……….……………………. zł

=

(kwota zwolnienia z części opłaty miesięcznej
z tytułu kompostowania bioodpadów)

(wysokość opłaty miesięcznej po
uwzględnieniu kwoty zwolnienia z części opłaty
miesięcznej)

………………………….zł

44. Dotyczy właścicieli/ użytkowników nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady,
w tym cmentarzy.
Wyliczenie miesięcznej opłaty:
Wielkość
Liczba
Stawka
Liczba odbiorów
Wysokość opłaty
pojemnika pojemników
opłaty za
danej frakcji
miesięcznej
pojemnik
wynikająca z
częstotliwości odbioru =

120 l
240 l
1 100 l

x

x

zł

Razem
45. Dotyczy właścicieli/użytkowników nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

□ Oświadczam, że jestem właścicielem/ użytkownikiem nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,
lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
………………………….zł
(stawka opłaty)

x ………………………………. =

…………………………………..zł

(liczba domków lub innych nieruchomości
(wysokość opłaty rocznej)
wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe)

46. Dotyczy spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej:

………………….… x ………………….. zł = ………………………………..zł
(liczba mieszkańców)

(stawka opłaty)

(wysokość opłaty miesięcznej)

D. Dodatkowe informacje (wypełnienie nieobowiązkowe)
47. nr konta bankowego, na które ma być zwracana ewentualna nadpłata

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (wypełnienie obowiązkowe)
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 dnia17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 poz. 1427 z późn.
zm.).
2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst
jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 888 z 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 dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku –
uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią
ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze”.
3. W rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) przez właściciela nieruchomości rozumie się
także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;
4. 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.
5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel
nieruchomości zobowiązany 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.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119) Wójt Gminy Trąbki Wielkie informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Trąbki Wielkie, 83-034 Trąbki Wielkie,
ul. Gdańska 12, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Trąbki Wielkie.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu włączenia Pani/Pana nieruchomości do systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, który jest organizowany przez Gminę zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.c rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni pracownicy do przetwarzania tych
danych w zakresie wynikającym z zakresu obowiązków.
5. Pani/Pana dane osobowe, których zakres zawiera: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, będą przekazywane
i udostępniane podmiotom realizującym na rzecz Gminy Trąbki Wielkie usługę w zakresie odbierania odpadów
komunalnych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej
załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
9. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pan/Pani prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00- 193
Warszawa.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do
ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie wykonania przez organ
działań wymaganych ustawowo.

