
DEKLARACJĘ WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, 

CZYTELNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, NIEBIESKIM LUB CZARNYM KOLOREM 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI   
z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele  

rekreacyjno-wypoczynkowe   
Podstawa prawna  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).  

Składający:   Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, czyli także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek 

organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, 

na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.  
Termin składania:   W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 

odpadów komunalnych lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.   
Miejsce składania:     Urząd Miejski w Drohiczynie, ul. J. I. Kraszewskiego 5, 17 – 312 Drohiczyn   

  ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

Burmistrz Drohiczyna 

 ul. J. I. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn  

A  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

  1.Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

*- powstaje w przypadku wytworzenia na danej nieruchomości odpadów komunalnych 

**- powstaje w przypadku zaistnienia zmian danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. 

zbycie nieruchomości) 

***- powstaje w przypadku zmiany danych niebędących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, np. zmiana nazwiska lub nazwy 

właściciela, zmiany danych adresowych, w przypadku konieczności dokonania zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. błędów 

rachunkowych i oczywistych omyłek. 

□ pierwsza deklaracja – *dotyczy opłaty od…………………………………………………. 

□ nowa deklaracja – ** dotyczy opłaty od ……………………………………………………   

□ korekta deklaracji– *** dotyczy opłaty od …………………………………………………  

B  PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

□ właściciel/współwłaściciel   □ zarząd wspólnoty mieszkaniowej  

□ użytkownik/współużytkownik wieczysty  □ inny  

C  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

□ osoba fizyczna  □ osoba prawna  

□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej np. wspólnota mieszkaniowa  

C1  DANE IDENTYFIKACYJNE (wypełnia osoba fizyczna)  
3.  Nazwisko  

 

4. Pierwsze imię, drugie imię  
 

5. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)  6. PESEL  
 

C2  DANE IDENTYFIKACYJNE (wypełnia osoba prawna lub jednostka organizacyjna)  
9. Pełna nazwa  
 
10. Regon  
 

C3  ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY  
11. Miejscowość  

  

12. Kod pocztowy  13. Poczta  

14. Ulica  
 

15. Numer domu  16. Numer lokalu  

17. Nr telefonu   
 

18. Adres e-mail   

C4  ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać jeśli adres jest inny niż adres nieruchomości z C3)  
19. Kraj   
 

20. Województwo  21. Powiat  

22. Gmina  
 

23. Ulica  24. Nr domu  
25

. Nr lokalu  

26. Miejscowość  
 

27. Kod pocztowy  28. Poczta  



D  RYCZAŁTOWA ROCZNA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

OD NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH 

NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNOWYPOCZYNKOWE 

WYNOSI:  

  

…………………..……… złotych  

F  OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA  
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.  
46. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)  

  

47. Podpis płatnika/osoby reprezentującej składającego deklarację   

G  ADNOTACJE ORGANU  

  

 

 
Pouczenie  

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.). 

2. Roczna ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest bez wezwania na właściwy rachunek Urzędu Miejskiego w 

Drohiczynie, w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej w Drohiczynie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami.  

3. Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany 

złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 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 zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

4. Zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Drohiczyna określa, 

w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę 

Miejską w Drohiczynie metody. 

5. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. Burmistrz Drohiczyna, określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego odbierania odpadów komunalnych, 

stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej ustalonej w uchwale Rady Miejskiej w Drohiczynie. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Drohiczyna, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn, tel. 85 65 

65 260, e-mail: um@drohiczyn.pl.  

2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty 

elektronicznej: iod@drohiczyn.pl.  

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa oraz szeregu ustaw nakładających 

na administratora obowiązki i zadania, których realizacja wymaga przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie będzie 

wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych. 

Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w 

minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.  

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia mogą zostać osoby upoważnione 

przez Administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność bankową, operatorzy pocztowi, kurierzy 

oraz obsługa informatyczna. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub 

publikowane w BIP Urzędu.  

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego 

okresu wynikają głownie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub Kodeksu postępowania administracyjnego.  

6. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo  do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego  – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest 

Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.  

7. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub 

umownym lub warunkiem zawarcia umowy.  

8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 

RODO.  

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.  

 

 

 

   ….......................................................................  

                (czytelny podpis) 


