
Załącznik do Uchwały Nr XVII/112//2020 

Rady Gminy w Gardei 

z dnia 26 lutego 2020r 
 

POLE JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL, WSPÓŁWŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I 

OSOBY POSIADAJĄCE NIERUCHOMOŚCI W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU, A TAKŻE INNE PODMIOTY WŁADAJĄCE 

NIERUCHOMOŚCIĄ. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

KOLOREM. 
 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa 

Prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm.). 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  

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 ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Pierwsza deklaracja 
Data powstania obowiązku opłaty: 

______ - ______ -_________ 
(Dz ień ,  mies i ąc ,  rok)  

Nowa deklaracja, składana w przypadku: 

□ zmiany danych (dot. danych  zawartych w deklaracji) 

□ zmiana liczby mieszkańców                

□ inne ………………………………………………………………………………….. 

 

 
Data powstania zmiany: 

______ - ______ -_________ 
 (Dzień ,  mies i ąc ,  rok)  

 

□ ustania obowiązku uiszczania opłaty – poniżej należy podać powód: 

 …………………………………………………………………………………………… 

Data ustania obowiązku opłaty: 

______ - ______ -_________ 
(Dz ień ,  mies i ąc ,  rok)  

□ korekta deklaracji – poniżej należy podać powód: 

…………………………………………………………………………………………… 

Data powstania obowiązku opłaty: 

______ - ______ -_________ 
(Dz ień ,  mies i ąc ,  rok)  

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE 
   *dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną    **    dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną       *** pola nieobowiązkowe 

B.1. Składający deklaracje: (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ właściciel □ współwłaściciel □ użytkownik wieczysty  

 

□ wspólnota mieszkaniowa  □ inny podmiot władający nieruchomością 

1. Nazwa pełna* / imię i nazwisko** 2. PESEL**/ NIP* 
 

       __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

3 Nazwa pełna* / imię i nazwisko** współwłaściciela/współużytkownika 

wieczystego/ wspólnoty mieszkaniowej 

4. PESEL**/NIP* 

 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

B.2. ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA**  

1. Kraj 

 

2. Województwo 

 

3. Powiat 

 

4. Gmina 

 

5. Miejscowość 

 

6. Ulica 7. Nr domu 

 

8. Nr lokalu 

 

9. Kod pocztowy 

 

10. Poczta 

 

11. Nr telefonu*** 12. Adres e-mail*** 

 



B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli jest inny niż w części B.2) 

1. Kraj 

 

2. Województwo 

 

3. Powiat 

 

 
4. Gmina 5. Miejscowość 

 

6. Ulica 

 

 
7. Nr domu 8. Nr lokalu 9. Kod pocztowy 

 

10. Poczta 

 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

1. Miejscowość 

 

2. Ulica 

 

3. Nr domu 

 

4. Nr lokalu 

 

5. Nr działki geodezyjnej 6. Obręb 

D. DANE O NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY  

□ budynek mieszkalny jednorodzinny(do dwóch 2 lokali mieszkalnych)  

□ budynek wielolokalowy (powyżej 2 lokali mieszkalnych) 

E. INFORMACJA O GOSPODARSTWACH DOMOWYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI  

(należy wskazać liczbę gospodarstw domowych o określonej wielkości ) 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wykazaną 

w części C  

 

……………………………. 

1.                                                                                ilość osób 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
2.                                                                    zł/ osobę /miesiąc 

MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY (iloczyn poz. 1 i 2) 
3.                                                                               zł/miesiąc 

Deklaruję, iż na terenie nieruchomości znajduje się kompostownik, w którym gromadzone są odpady ulegające biodegradacji, a powstały 

kompost wykorzystywany jest na własne potrzeby. (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

□ TAK □ NIE  
 

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) 

1. Data wypełnienia deklaracji 

 

 

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

2. Czytelny podpis osoby składającej deklarację 

 
 

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

G. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pouczenie: 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 1438 z późn. zm.) 

 

Objaśnienia: 

1. Pierwsza deklaracja - Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Gardeja deklarację 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 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. 

3. Zgodnie z art. 6m ust. 4 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji 

zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny z wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w  art. 6m ust. 2 wyżej wymienionej ustawy. 

4. Przez właściciela nieruchomości, należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne 

i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

5. Numer PESEL wpisują właściciele będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL. Identyfikator podatkowy NIP wpisują 

pozostali właściciele nieruchomości. 

6. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

7. W przypadku braku numeru porządkowego budynku należy podać numer działki geodezyjnej wraz z obrębem, na której znajduje się 

budynek. 

8. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  jest iloczynem liczby osób zamieszkałych oraz stawki za 

osobę zamieszkująca nieruchomość, którą reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Gardeja. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dot. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Gardeja, ul. Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja. 

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). oraz weryfikacja prowadzenia przez 

właścicieli nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c) i e) RODO tj. w zakresie niezbędnym do realizacji 

obowiązków lub uprawnień Administratora określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz opartych na tej ustawie aktach prawa miejscowego 

4. Dane będą udostępniane podmiotom, upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, które na podstawie 

zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

6. Podanie danych osobowych w tym w szczególności: imię i nazwisko, lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca 

zamieszkania lub siedziby, a także adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne;  dane stanowiące podstawę 

zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; numer telefonu właściciela nieruchomości; adres poczty 

elektronicznej właściciela nieruchomości; inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego; informacje 

dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa (art. 6m ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach, jak również rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. 

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia.  

9. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie 

profiluje danych osobowych. 

10. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

11. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00. 

12. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod numerem telefonu: +48 791 150 939 lub pod 

adresem e-mail: biuro@solved.com.pl. 

 

mailto:biuro@solved.com.pl

