
Załącznik  
do Uchwały Nr XXV/198/16 

Rady Gminy w Drwini 
z dnia 25 sierpnia 2016r.  

 
PRZED WYPEŁNIENIEM DEKLARACJI PROSIMY ZAPOZNAC SIĘ Z OBJASNIENIAMI 
 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, 
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 
DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

na której zamieszkują mieszkańcy 

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2016r. poz. 250) 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających 
nieruchomością, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 6 c ust. 1 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z zastrzeżeniem ust. 2 

Termin składania: * w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź na 
wygaśnięcie obowiązku dokonania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na jej 
wysokość.  

Organ i miejsce 
właściwe do złożenia 
deklaracji: 

Wójt Gminy Drwinia, 32-709 Drwinia 57 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

  □ pierwsza deklaracja 

Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty ................................................................. 
 

  □ zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji (nowa deklaracja) będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.  
 
Data zaistnienia zmian ........................................................ 
Przyczyna zmiany deklaracji 

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

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

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

 

   □ korekta deklaracji (okres, którego korekta dotyczy od ....................... do ......................).                                   

B.1 DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi 
** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będącymi osobami fizycznymi 

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ właściciel                                     □ współwłaściciel                      □ posiadacz samoistny                     
□ współposiadacz samoistny           □ użytkownik wieczysty              □ współużytkownik wieczysty                  

□ posiadacz                                   □ współposiadacz                     □ posiadacz zależny (dzierżawca)          



Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)    

□ Osoba fizyczna             □ Osoba prawna             □ Jednostka organizacyjna nie posiadająca   

                                                                                            osobowości prawnej 

Imię i nazwisko* / pełna nazwa**  PESEL* 

REGON** 

Numer telefonu NIP** 

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

Kraj Województwo  Powiat 

Gmina Ulica Nr domu 
Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA  KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta 

Numer ewidencyjny działki 

D. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

1. Gospodarstwa domowe (należy zaznaczyć właściwy kwadrat oraz podać liczbę gospodarstw  prowadzonych na terenie 

nieruchomości w każdym lokalu mieszkalnym i budynku mieszkalnym jednorodzinnym)  zamieszkiwanych przez:  

□ 1-2 osoby            ………… 

□ 3-4 osoby            ………… 

□ od 5 do 7 osób    ………… 

□ 8 i więcej osób    …….…… 

 

2.  Odpady komunalne oddawane są: (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

 □ selektywnie 

 □ zmieszane 

3. Wysokość miesięcznej opłaty: (liczona jako iloczyn liczby gospodarstw domowych prowadzonych na terenie 
nieruchomości oraz stawki opłaty)  

    ………………………………………………………………………………………………………… 

E. DANE DOTYCZĄCE POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA – POLE NIEOBOWIĄZKOWE 

Oświadczam, że: (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

□ posiadam kompostownik, gdzie we własnym zakresie kompostuje odpady biodegradowalne i organiczne 

□ nie posiadam kompostownika  

 



F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 

 
 
 

………………………………………        ………………………………….. 
                                      (miejscowość i data)                                                   (czytelny podpis) 

G. ADNOTACJE URZĘDU 

 

 

 

 

 

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 2016r. poz. 599). 

Objaśnienia: 

1. Pod pojęciem gospodarstwo domowe rozumie się jedną osobę lub ich zespół razem zamieszkujących, 
wspólnie utrzymujących się. 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Drwinia deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca.  

3. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Drwinia nową 
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 


