
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNMI

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 poz 1439)

Składający:

Właściciel nieruchomości, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, zamieszkałej położonej na terenie Gminy Drużbice

Termin składania:

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

Sposób składania:

1) osobiście w Urzędzie Gminy Drużbice, Drużbice 77A, 97-403 Drużbice;
2) listownie na adres: Urząd Gminy Drużbice, Drużbice 77A, 97-403 Drużbice;

3)  w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl 

jako załącznik w pliku o formatach PDF lub DOC, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą

ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym z platformy ePUAP zgodnie z art. 20ae ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Wójt Gminy Drużbice
Drużbice 77A, 97-403 Drużbice

Data wpływu deklaracji:

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ PIERWSZA DEKLARACJA1) data powstania obowiązku ponoszenia opłaty: 

od ............................................................. dzień 

– miesiąc – rok

□ ZMIANA DANYCH będących podstawą ustalenia należnej opłaty
data wystąpienia zmiany:

od ................................................................... 

miesiąc – rok

□ KOREKTA DEKLARACJI
okres, którego dotyczy korekta:

od ...............................do ........................................... 

miesiąc – rok miesiąc – rok

□ USTANIE OBOWIĄZKU uiszczania opłaty
data ustania obowiązku opłaty:

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

miesiąc – rok

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel □ Współwłaściciel □ Użytkownik wieczysty

□ Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
□ Inny podmiot władający 

nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa 

(dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej)

1.

PESEL (dotyczy osób objętych rejestrem PESEL) 2.

NIP(dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej)
3.

D.1. Adres zamieszkania / adres siedziby

4. Kraj 5. Województwo 6. Powiat

7. Gmina 8. Kod pocztowy 9. Miejscowość



10. Ulica 11. Nr domu / Nr lokalu 12. Nr telefonu 13. e-mail

D.2. Adres korespondencyjny (należy wypełnić jeśli jest inny niż podany w części D.2.)

14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat

17. Gmina 18. Kod pocztowy 19. Miejscowość

20. Ulica 21. Nr domu / Nr lokalu 22. Nr telefonu 23. e-mail

E. Dane dotyczące nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne

E.1. Adres nieruchomości2)

24. Gmina
DRUŻBICE

25. Miejscowość 26. Nr domu / nr lokalu 27. Nr działki (w przypadku nie posiadania numeru 
domu)

E.2. Oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim odpadów stanowiących odpady komunalne 

(dotyczy tylko nieruchomości jednorodzinnych)

28. Oświadczam, że jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, posiadam kompostownik 

przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne:

□ TAK □ NIE

29. Deklaruję korzystanie ze zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów

w kompostowniku przydomowym i rezygnuję z ich odbierania w ramach odbioru odpadów:

□ TAK □ NIE

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty za osobę 3)

30.                                          zł/osobę

Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość
31.

osoba/y

Miesięczna wysokość opłaty (kwotę z poz. 30 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 31)
32.
                                         zł/miesiąc

Wysokość zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady (iloczyn liczby osób zamieszkujących 
nieruchomość oraz stawki za posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne)4)

33.

        zł/miesiąc

Miesięczna kwota opłaty z uwzględnieniem zwolnienia (różnica pomiędzy poz. 32 i poz. 33)
34.                                   zł/miesiąc

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L. z 2016r.

Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Drużbice, Drużbice 77A, 97-403 Drużbice, e-mail tel. 44/6311079, reprezentowana przez Wójta Gminy

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych

osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl     lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt 1.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie odbioru odpadów komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 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.)

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w

przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
a) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

b) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

c) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);



8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom

luborganom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

35. Imię 36. Nazwisko

37. Data wypełnienia
(dzień-miesiąc-rok)

38.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)

ADNOTACJE URZĘDOWE

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 2020,, poz. 1438, z późn.zm.).

2. Zgodnie z art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) właściciel

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

dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 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.

3. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Drużbice 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.

4. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów

komunalnych naliczona zostanie w drodze decyzji opłata podwyższona za odbieranie odpadów komunalnych
Objaśnienia

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami

1) Pole „Pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi za daną nieruchomość. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego

mieszkańca.
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć odrębną deklarację dla każdej nieruchomości.

3) Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z uchwały Rady Gminy Drużbice w sprawie wyboru metody

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

4) Zwolnienie określone w uchwale Rady Gminy Drużbice w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku

przydomowym.


