
 

DEKLARACJĘ WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,  CZYTELNIE, DUŻYMI, 

DRUKOWANYMI LITERAMI, NIEBIESKIM LUB CZARNYM KOLOREM  ( WYPELNIAĆ POLA JASNE) 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 

Podstawa prawna:   Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z 

późn. zm.). 
 

Składający:   Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy                          
                               w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli także współwłaścicieli,  

                               użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości                        

                               w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 
 

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku  

                               uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ   

                               na wysokość opłaty. 
 

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.Okoliczność powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 pierwsza deklaracja1 
   

art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z   późn. zm.)
 

 nowa deklaracja2 
    np. zmiana liczby osób, zmiana danych, sprzedaż nieruchomości – art. 6m ust. 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu   
    czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) 

 korekta deklaracji3     
 art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900  z późn. zm.) 

 

Data powstania obowiązku, 

zaistniałej zmiany                        

lub wygaśnięcia obowiązku 

opłaty 

 

(____-____ -________) 

dzień  miesiąc   rok 
 

B PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 właściciel/współwłaściciel             najemca, dzierżawca                      zarząd wspólnoty mieszkaniowej 

 

 użytkownik/współużytkownik wieczysty          zarządca nieruchomości wspólnej           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) 
4. Nazwisko 

 

5. Pierwsze imię, drugie imię 

 
6. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 

 

7.PESEL 

 
8. Imię ojca (obowiązkowo gdy brak nr PESEL) 

 

9. Imię matki (obowiązkowo gdy brak nr PESEL) 

 

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

 
11. Regon 

 

C3 ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY 
12. Kraj 

 

13. Województwo 14. Powiat 

15. Gmina 

  

16. Ulica 17. Numer domu  18. Numer lokalu 

19. Miejscowość 

 

20. Kod pocztowy 

 

21. Poczta 

 

22. Nr telefonu  

 

23. Adres e-mail  

 

C4 ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać jeśli adres jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby) 
24. Kraj  

 

25. Województwo 26. Powiat 

27. Gmina 

 

28. Ulica 29. Nr domu 30. Nr lokalu 

31. Miejscowość 

 

32. Kod pocztowy 33. Poczta 34. Nr telefonu  

 



C5 ADRES NIERUCHOMOŚCI, na której powstają odpady komunalne (wpisać jeśli adres jest inny niż 

adres zamieszkania/siedziby) 
35.  Ulica  

 

36. Nr domu 37. Nr lokalu 

38.Miejscowość 

 

D OPŁATA ZA GOSPODATOWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Oświadczenie o sposobie zbierania odpadów komunalnych  (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny   TAK   NIE 

Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych na nieruchomości 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości na której powstają odpady komunalne zamieszkuje ….....osób 

(podać liczbę osób zamieszkujących na nieruchomości) 

E WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Rodzaj gospodarstwa domowego Liczba gospodarstw 

na nieruchomości4 

Stawka opłaty5 

[zł/miesiąc] 

Kwota opłaty6 

[zł/za miesiąc] 

Bardzo małe gospodarstwo domowe (1 osoba) 39. 40. 41.. 

Małe gospodarstwo domowe (2 osoby) 42. 43. 44. 

Średnie gospodarstwo domowe (3 osoby) 45. 46. 47. 

Duże gospodarstwo domowe (4 osoby) 48. 49. 50. 

Bardzo duże gosp. domowe (5 osób i więcej) 51. 52. 53. 

Łączna kwota opłaty miesięcznej (suma pozycji 41, 44, 47, 50, 53)  54. 

Opłata kwartalna (kwotę z pozycji 55 należy pomnożyć przez 3) [zł/ za kwartał]  55. 

F OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

56. Imię 

 

57. Nazwisko 

58. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

                                   

 

59. Podpis płatnika/osoby reprezentującej składającego deklarację 

 

G ADNOTACJE ORGANU 

 
 

 

Pouczenie 

 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 

czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.). 

Obowiązek złożenia deklaracji do Burmistrza Drohiczyna o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje 

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 należy złożyć nową deklarację do Burmistrza Drohiczyna w 

terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (zgodnie z art. 6m ustawy z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji bądź zmiany stawki opłaty. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Drohiczyna 
zawiadamia właściciela nieruchomości o nowej wysokości tej opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w 

deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji uiszcza opłatę w wysokości 

podanej w zawiadomieniu  
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 metody, a w przypadku jej braku uzasadnione 
szacunki  (zgodnie z art. 6o ustawy z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drohiczynie, ul. J.I. Kraszewskiego 5, bądź przesłać drogą 

pocztową na wskazany wyżej adres. 

 

Objaśnienia 

 
1 Pierwsza deklaracja – zgodnie z art. 6m. ust. 1 ustawy 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.  
2 Nowa deklaracja – zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 



nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (np. zmiana ilości osób zamieszkałych nieruchomość, odstąpienie bądź 

przystąpienie do zbierania odpadów w sposób selektywny, zgon, sprzedaż mieszkania lub domu). 
3  Korekta deklaracji – właściciel nieruchomości winien złożyć korygującą deklarację (art. 81 § 2. Ordynacji podatkowej) jeżeli w uprzednio 

złożonej deklaracji popełnił błędy przy jej sporządzaniu (błąd w adresie, błąd w PESEL-u, itp.).                                 
4 Dotyczy jedynie nieruchomości wielolokalowych (budynków wielorodzinnych) 
5  Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miejskiej w Drohiczynie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia metody tej opłaty 
6 Wyliczenie kwoty opłaty stanowi iloczyn liczby poszczególnych gospodarstw domowych i stawki opłaty przypisanej dla danego 

gospodarstwa domowego w Uchwale Rady Miejskiej w Drohiczynie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty. 

 

 

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) 


