
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE DRAWNO 

DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 
POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI 

Podstawa prawna:  
 
Składający: 
 
Termin złożenia 
 

 
 
 
Miejsce złożenia 

 Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.). 
 Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 
nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Drawno. 
 W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie 
obowiązku uiszczania opłaty. Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji, które stanowią 
podstawę do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
z zastrzeżeniem art. 6m ust. 5 pkt 1 ustawy. 
 Urząd Miejski w Drawnie ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno 

 
A. ORGAN WŁAŚCIWY, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ: 
BURMISTRZ DRAWNA ul. Kościelna 3,  73-220 Drawno   
 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji   

□ PIERWSZA DEKLARACJA                                     □ KOREKTA DEKLARACJI             
Data powstania odpadów……………..(DD-MM-RRRR)        Data korekty………………………………..(DD-MM-RRRR) 

□ ZMIANA DANYCH                                                  □ WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU       
Data zaistnienia zmiany……………....(DD-MM-RRRR)      Data wygaśnięcia obowiązku……………...(DD-MM-RRRR)               
 
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem x, wybrać jedną możliwość) 

□ WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK WIECZYSTY LUB POSIADACZ  

□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL,WSPÓŁUŻYTKOWNIK WIECZYSTY, WSPÓŁPOSIADACZ 

□ ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI  
 
D. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 
RODZAJ SKŁADAJĄCEGO (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem x, wybrać jedną możliwość) 

□ OSOBA FIZYCZNA            □ OSOBA PRAWNA                        

□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO: 
 
REGON: NIP: PESEL: 
ADRES SIEDZIBY / ADRES DO KORESPONDENCJI 
KRAJ 
 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 
 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY POCZTA 

NR TEL. DO KONTAKTU  



ADRES E-MAIL 
 
E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
MIEJSCOWOŚĆ 
 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW 
 
 

F. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI    
NIEZAMIESZKAŁYCH   
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne 
gromadzone będą w:       

Rodzaj pojemnika 
na odpady: 

Ilość pojemników na odpady do 
odbioru w ciągu miesiąca*: Wysokość opłaty za pojemniki (Iloczyn ilości 

pojemników i stawki** za pojemnik ) 
120 l. 240 l. 1100 l. 

Zmieszane     

Bio     

Papier     

Metale i tworzywa 
sztuczne    

 

Szkło     

Razem  

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zadeklarowanych  

pojemnikach wynosi (słownie złotych): …………………………………………………………………... 

* Łączna minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości nie może być mniejsza niż wynika to  

z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawno. http://bip.drawno.pl/rada/uchwaly.dhtml 

** Stawkę za pojemnik należy ustalić na podstawie obowiązującej Uchwały Rady Miejskiej w Drawnie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalania stawki  tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. http://bip.drawno.pl/rada/uchwaly.dhtml 

 
G.  OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENUJĄCEJ 
SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ (pełnomocnik dołącza do deklaracji oryginał pełnomocnictwa lub 
urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) 
 
_________________________                                                             ________________________ 
                (miejscowość i data)                                                                                                                                                                (czytelny podpis) 
WYRAŻENIE ZGODY. Na podstawie §4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r.  
w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2017 r. poz.1483) wyrażam zgodę na 
otrzymywanie informacji o terminie zapłaty należności pieniężnych lub jego upływie, wysokości należności 
pieniężnej, rodzaju i wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej oraz grożącej 
egzekucji administracyjnej i mogących powstać kosztach egzekucyjnych za pośrednictwem: krótkiej wiadomości 
tekstowej sms na podany nr tel. komórkowego, lub  e-mail na podany adres poczty elektronicznej, lub fax na nr 



tel. stacjonarnego oraz przypomnienia poprzez kontakt telefoniczny.  
 
_________________________                                                             ________________________ 
                (miejscowość i data)                                                                                                                                                                (czytelny podpis) 
 
H. ADNOTACJE ORGANU 
 

Zgodnie z art. 13 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 (zwanego dalej RODO), informuję iż:  
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Drawnie z siedzibą przy  ul. Kościelnej 3, 73-220 Drawno, tel. (+48 95) 768 2031 ; e-mail: 

poczta@drawno.pl. 
 Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@drawno.pl 

lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 
 Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Drawno – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zapisów wynikających z ustawy. 
 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 
 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały 

naruszone. 
 Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

 
Pouczenie 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 1438 ze zm.) 

Objaśnienia 
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Drawna o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej  

w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację  
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana z zastrzeżeniem art. 6m ust. 5 pkt 1 ustawy. Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty 
deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (t.j Dz. U. 2019r. poz.2010 ze zm.) 

4) W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, 
po którym nastąpiła zmiana. 

5) W przypadku niezłożenia deklaracji w określonym  terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Drawna określi w drodze 
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomościach o podobnym charakterze. 

6) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Drawnie w sprawie określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

7) Uchwały Rady Miejskiej w Drawnie dostępne są pod adresem http://bip.drawno.pl/rada/uchwaly.dhtml 
 

 
 


