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Nr karty: 

RK.0143.10.1.2014 

ZŁOŻENIE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Miejsce załatwienia 

sprawy 
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska,  

Tel.: 12 284 98 31,12 284 98 18 

Wymagane 

dokumenty 

 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Opłaty Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej. 

Podstawa prawna 

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

(Dz. U. z 2013r., poz. 1399) 

 Uchwała Nr XLIV/368/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 marca 2014r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/344/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 

lutego 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie gminy Drwinia 

Termin realizacji Bez zbędnej zwłoki.  

Tryb odwoławczy - 

Informacje dodatkowe 

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności 

mających wpływ na powstanie, bądź na wygaśniecie obowiązku dokonania 

opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na jej wysokość. 

Opłatę należy uiszczać przelewem na indywidualny rachunek bankowy 

Urzędu Gminy w Drwini prowadzone w KBS O/Drwinia względnie gotówką 

w kasie Urzędu Gminy Drwinia. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczamy w 

następujących okresach:  
1. za miesiące styczeń, luty - do dnia 20-go lutego danego roku. 

2. za miesiące marzec, kwiecień - do dnia 20-go kwietnia danego roku. 

3. za miesiące maj, czerwiec - do dnia 20-go czerwca danego roku. 

4. za miesiące lipiec, sierpień - do dnia 20-go sierpnia danego roku. 

5. za miesiące wrzesień, październik- do dnia 20-go października danego roku. 

6. za miesiące listopad, grudzień - do dnia 20-go grudnia danego roku. 

Formularze wniosków 

i druki do pobrania 
 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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