
Załącznik  
do Uchwały Nr XVII/141/2020 
Rady Miejskiej w Drzewicy 
z dnia 23 stycznia 2020 r. 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 

r. poz. 2010 z późn. zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
położonych na terenie Gminy Drzewica (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010  
z późn. zm.). 

Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W razie wystąpienia zmian 
wpływających na wysokość opłaty deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.  

Miejsce składania: URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY, UL. STANISŁAWA STASZICA 22, 26-340 DRZEWICA 
  
 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 

1. Organ właściwy do złożenia deklaracji: 

BURMISTRZ DRZEWICY 

  
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

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

□ pierwsza deklaracja – powstanie obowiązku od (data) ……………………….. 
□ korekta deklaracji w zakresie danych nie wpływających na wysokość opłaty 

□ zmiana deklaracji – data zaistnienia zmian od (data) …………………………. 
 

  
 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

3. Rodzaj podmiotu (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ właściciel, użytkownik lub posiadacz 
□ współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz 
 

  
 

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 

4. Dane właściciela lub osoby władającej nieruchomością: 
 

4.1. Nazwisko: 4.2. Pierwsze imię, drugie imię: 

  

4.3. PESEL: 4.4. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok): 

  

4.5. Imię ojca: 4.6. Imię matki: 

  

  



 

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA  
 

5. Kraj 6. Województwo 7. Powiat 
   

8. Gmina 9. Ulica 10. Nr domu 11. Nr lokalu 
    

12. Miejscowość 13. Kod pocztowy 14. Poczta 
   

15. Nr telefonu 16. Nr fax 17. Adres e-mail 
   

  
   
 

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

 

E.1. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI 
 

18. Oświadczenie właściciela lub osoby władającej nieruchomością (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 
  

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje: 
□ za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec 
□ za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości na której znajduje się domek 
letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
  

  
 

E.2. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 

19. Adres 
 

  
 

E.3. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI 
 

20. Rodzaj tytułu prawnego do nieruchomości (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

Własność: Posiadanie samoistne: Użytkowanie: Posiadanie zależne: 
□ właściciel 
□ współwłaściciel 
  

□ posiadanie 
□ współposiadanie 
  

□ użytkowanie wieczyste 
□ współużytkowanie 
  

□ posiadanie 
□ współposiadanie 
  

 

 
  
 

E.4. DANE DOTYCZĄCE LICZBY MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 
 

21. Imię i nazwisko małżonka, adres zamieszkania małżonka: 
(Należy wypełnić w przypadku, gdy nieruchomość objęta deklaracją stanowi współwłasność małżonków) 
 

22. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (jeżeli obowiązuje składającego deklarację):  

  
  
 

F. OŚWIADCZENIE O DOKONYWANIU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW NA TERENIE 
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ JEDNORODZINNYM BUDYNKIEM MIESZKALNYM 
 

23. Oświadczenie właściciela lub osoby władającej nieruchomością (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 
  

Oświadczam, że: 
□ posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne  
□ nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne 
  

   



 

G. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

24. Kwota miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych (jeżeli obowiązuje właściciela lub osobę władającą nieruchomością): 
  

24.1. Miesięczna stawka opłaty za osobę określona w uchwale Rady Miejskiej  
w Drzewicy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej wysokości 

 
 

24.2. Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(iloczyn poz. 24.1. x poz. 22)  

24.3. Miesięczna kwota zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w przypadku, gdy składający deklarację oświadczył, że posiada 
kompostownik przydomowy i kompostuje w nim odpady stanowiące odpady 
komunalne (iloczyn stawki zwolnienia określonej w uchwale Rady Miejskiej  
w Drzewicy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej wysokości x poz. 22 deklaracji) 

 

24.4. Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(poz. 24.2. pomniejszona o poz. 24.3.)  

  

25. Kwota rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których 
znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
(jeżeli obowiązuje właściciela lub osobę władającą nieruchomością): 
 

25.1. Roczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
określona w uchwale Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
jej wysokości 

 

  
 
Kwota opłaty z poz. 24.4. lub poz. 25.1. słownie: ………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

  
 

H. PODPIS WŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 
 

26. Imię 27. Nazwisko 
  

28. Data wypełnienia deklaracji (dzień – miesiąc – rok):  29. Podpis (pieczęć) właściciela lub osoby władającej 
nieruchomością/osoby reprezentującej 

  

  
 

J. ADNOTACJE ORGANU 
 

30. Uwagi organu 
 

31. Data złożenia deklaracji (dzień – miesiąc – rok):  32. Podpis przyjmującego formularz 
  

  

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany w deklaracji adres poczty elektronicznej informacji związanych z procesem 
gospodarowania odpadami komunalnymi wysyłanych przez Urząd Miejski w Drzewicy, 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 
22, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. 
zm.). 
 

 …………………………………………………….. 
Czytelny podpis właściciela lub osoby władającej 

nieruchomością/osoby reprezentującej 
 
Wyrażam zgodę na używanie przez Urząd Miejski w Drzewicy, 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem (telefon, SMS, MMS), dla celów prowadzonego postępowania, związanego 
z procesem gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.). 
 

 …………………………………………………….. 
Czytelny podpis właściciela lub osoby władającej 

nieruchomością/osoby reprezentującej 



Pouczenie 
 

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 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.). 

 
 

Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego 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) [Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016,s. 1–88] 
informuję Pana/Pania, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy, 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, 
tel. 48 375 60 91, e-mail ugm@drzewica.pl. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres 
e-mail: iod@drzewica.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe podawane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przetwarzane są w celu dokonania wymiaru i poboru obowiązkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
– na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 
z późn. zm.). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu 
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane 
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:  

− podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;  
− podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 

− prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
− prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
− prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 
− prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia; 
− a także prawo do przenoszenia danych.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 
niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem załatwienia sprawy, o której mowa w pkt. 3,  
a osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania – niepodanie danych skutkuje niewypełnieniem 
obowiązku wynikającego z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). 

10. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c 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) [Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016,s. 1–88].  
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