
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI     
                                                   

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 

 Podstawa prawna:   ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593 oraz z 2015 r. poz. 87,                   

poz. 122)                                

 Składający:       Właściciel nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach) zamieszkałej znajdującej się w granicach 
administracyjnych Gminy Drużbice, na której powstają odpady komunalne lub nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku. W przypadku posiadania więcej niż 

jednej takiej nieruchomości należy deklarację złożyć odrębnie dla każdej nieruchomości. 
Termin składania:      Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub zaistnienia okoliczności mających                        

wpływ na  powstanie obowiązku opłaty lub wysokość opłaty.  

                                 Właściciele nieruchomości zamieszkałych przed 1 maja 2015 r. – deklarację składają w terminie do 15.05.2015 r. 
Miejsce składania:     Urząd Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A, 97-403 Drużbice   

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

WÓJT GMINY DRUŻBICE 

DRUŻBICE 77A 

97-403 DRUŻBICE 
 

B. DEKLARACJA DOTYCZĄCA (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

□  nieruchomości zamieszkałej 

□  nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku 
 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

□  pierwsza deklaracja □  korekta deklaracji □  deklaracja zmieniająca 
 

C1. PRZYCZYNY ZŁOŻENIA KOREKTY DEKLARACJI:  
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) wraz z korektą deklaracji niezbędne 

jest złożenie pisemnego uzasadnienia korekty. 
 

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

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

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

 
 

C2. PRZYCZYNY ZŁOŻENIA DEKLARACJI ZMIENIAJĄCEJ (nowej):  
(art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 
 

□  zbycie nieruchomości □  zmiana ilości osób 
□  inne (jakie?) 

……………….………………………. 
 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 

      D1.  SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
1. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  osoba fizyczna □ osoba prawna □  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

2. Tytuł prawny, forma władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  Właściciel □  Współwłaściciel □  Użytkownik wieczysty 

□  Użytkownik □  Zarządca 
□  Inny podmiot władający (jaki?) 

……………………………………………………… 
 

D2. DANE IDENTYFIKACYJNE 

1. Osoba fizyczna 
3. Nazwisko 4. Imię/Imiona 

5. PESEL 

6. Imię ojca 7. Imię matki 

8. Telefon 9. Adres e-mail 

 

2. Pozostałe podmioty (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 
10. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa 

11. NIP 12. REGON 

13. Telefon 14. Adres e-mail 

 

D3. Adres zamieszkania/siedziby 
15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat 

18. Gmina 19. Miejscowość 20. Ulica 

21. Kod pocztowy  22. Poczta 23. Nr domu  24. Nr lokalu 

 



E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 
25. Kraj 

POLSKA 

26. Województwo 

ŁÓDZKIE 

27. Powiat 

BEŁCHATOWSKI 
28. Gmina 

DRUŻBICE 

29. Miejscowość 30. Nr domu 31. Nr lokalu 

32. Obręb geodezyjny  

 

33. Nr ewid. nieruchomości 

 

F. INFORMACJA O SPOSOBIE GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

34. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny 
                                                      □ TAK                                                             □  NIE 
 

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

G1. 

WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E 

niniejszej deklaracji zamieszkuje:  

35. 

…………………………… 

(należy podać liczbę osób) 

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca dla nieruchomości 

zamieszkałej przez 1-4 osób  

(należy zaznaczyć jeden właściwy kwadrat)  

36.  

□ …...... zł 
jeżeli zaznaczono TAK w dziale F 

37.  

□ …..... zł 
jeżeli zaznaczono NIE w dziale F 

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca dla nieruchomości 

zamieszkałej przez więcej niż 4 osoby (należy zaznaczyć jeden 

właściwy kwadrat)  

38. 

□ …...... zł 
jeżeli zaznaczono TAK w dziale F 

39.  

□ …..... zł 
jeżeli zaznaczono NIE w dziale F 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi   

40.  

…………………………… zł 
poz. 35 x poz. 36 lub poz. 37 lub poz. 38 lub poz. 39 (w zależności od wybranej opcji) 

 

G2. 

WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI, na której znajdują się domki letniskowe lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku 

Liczba domków letniskowych znajdujących się na terenie nieruchomości  
41. 

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

Ryczałtowa stawka opłaty od domku letniskowego za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 
42. 

………………………zł 

Wysokość opłaty dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe za rok  
43. 

………………………zł 
poz. 41 x poz. 42 

Ryczałtowa stawka opłaty za rok, dla nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe  

44. 

………………………zł 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że dane podane w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. 
45.Imię 46.Nazwisko 

47.Data wypełnienia    (dzień-miesiąc-rok) 48.Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska) 

…………………………………………………………… 
Podpis właściciela nieruchomości/osoby reprezentującej właściciela nieruchomości (należy dołączyć 

pełnomocnictwo) lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela 

nieruchomości) 
 

G. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 

Pouczenie 

1. Zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z  2014 r. poz. 1619 ze zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia                  

tytułu wykonawczego. 

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze 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 nieruchomościach 

o podobnym charakterze,  

- w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, wójt określa w drodze decyzji 

wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów 

podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 

Objaśnienia: 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Drużbice w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać zgodnie z Uchwałą Nr VI/37/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i 

trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Drużbice, 97-403 Drużbice 77A, przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres za potwierdzeniem odbioru lub przesłać w 

formie elektronicznej do Urzędu Gminy Drużbice za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik, w pliku w 

formatach: PDF, DOC lub ODT. 

4. W części E dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

5.  G1. poz. 35 podać faktyczną ilość osób zamieszkującą daną nieruchomość, a nie ilość zameldowanych osób.  

7. W przypadku zakreślenia wyboru selektywnej zbiórki odpadów – będzie ona podlegała bieżącej kontroli. 

Objaśnienie zawiera informacje podstawowe. W celu uzyskania szerszych informacji można zwrócić się do Urzędu Gminy Drużbice 

tel. 44/6311079 w. 20 

 


