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1. Nr konta płatnika (wypełnia Urząd Gminy Drelów) Załącznik do uchwały Nr IX/85/2020 
 Rady Gminy  Drelów 
z dnia 27 lutego 2020 r. 

DOK-1 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

2. Dzień - miesiąc – rok 

   ˽˽ - ˽˽ - ˽˽˽˽ 
 
 

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 osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości, a także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych 
podmiotów władających nieruchomością zamieszkałą; 

 

Termin składania: 
Deklarację należy złożyć w terminie : 

• 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
• Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkujących 

• W ciągu 6 miesięcy w przypadku gdy zmieniła się liczba osób w wyniku zgonu jednej z osób 
 

Miejsce składania Urząd Gminy Drelów, ul. Szkolna 12, 21-570 Drelów; 

Organ właściwy do złożenia 
deklaracji: 

Wójt Gminy Drelów, ul. Szkolna 12, 21-570 Drelów; 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 
1. Rodzaj składanej deklaracji: (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

□  □ 1. PIERWSZA DEKLARACJA – data zamieszkania: ˽˽- ˽˽- 20˽˽ 
                                                                                          /dzień - miesiąc – rok/ 

□  □ 2. NOWA DEKLARACJA – ZMIANA LICZBY OSÓB ZAMIESZKAŁYCH – data zmiany:  ˽ ˽ - ˽˽ - 20˽˽ 
                                                                                                                                                            /dzień – miesiąc – rok/ 

□  □ 3. KOREKTA DEKLARACJI – data zmiany: ˽˽- ˽˽ - 20˽˽ 
            /dzień – miesiąc – rok/ 

 

2. Powód złożenia deklaracji: (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

  □ Zamieszkanie nowonarodzonego dziecka 

  □ Przyjazd mieszkańca z zagranicy 

  □ Zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości 

 □ Zmiana miejsca zamieszkania  

 □ Inny /podać jaki/ 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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B. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA 

  1. Składający (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

□ Właściciel 
  

□ Współwłaściciel 
 

□ Najemca, użytkownik 

□ Użytkownik wieczysty □ Zarządca nieruchomości 
 □ Inne 

 

B.2. DANE SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ 

2. Forma prawna składającego (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

□ 
Osoba fizyczna 

 

□ 
Osoba prawna 

□ 
Jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej 

3. Nazwisko  

5. Pierwsze imię, drugie imię  

6. Numer PESEL 

 

7. Data urodzenia  8. Imię ojca 9. Imię matki 

˽˽ - ˽˽ -˽˽˽˽ 
/dzień – miesiąc – rok/ 

B.3. ADRES ZAMIESZKANIA LUB DO KORESPONDENCJI 

1. Kraj 2. Województwo 3. Powiat 

4. Gmina 5. Ulica 6. Nr domu 7. Nr lokalu 

8. Miejscowość 9. Kod pocztowy 10. Poczta 

11. Telefon 12. E-mail 

B.4. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 

1. Miejscowość 2. Ulica 3. Nr domu 

4. Nr lokalu 

C. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale B.4. niniejszej deklaracji 
zamieszkuje: (podać liczbę osób zamieszkujących na terenie nieruchomości) 

  3. 

 
  2.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale B.4. niniejszej deklaracji        znajduje 
się kompostownik przydomowy a wytworzony kompost będzie wykorzystywany na   własne potrzeby 
(bioodpady nie będą wystawiane do odbioru). 

  4. (zaznaczyć 

odpowiedni                              kwadrat) 

    □ TAK    □ NIE 
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D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
D.1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PRZED 
ZASTOSOWANIEM ULGI ZA POSIADANIE KOMPOSTOWNIKA. 

1. Liczba mieszkańców (z części C rubryka nr 3) 
2.    
    

3. Miesięczna stawka opłaty  

4.  
                                                             
zł/osobę 

5. Wysokość opłaty miesięcznej 
(iloczyn liczby z części D.1. rubryka 2. i kwoty z rubryki 4) 

6.  
 
zł/miesiąc 

7. Opłata kwartalna 
(kwotę z części D.1. rubryka 6. pomnożyć przez 3 miesiące) 

8.  
zł/kwartał 

D.2. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
PO ZASTOSOWANIU ZNIŻKI ZA POSIADANIE KOMPOSTOWNIKA. 

(Tą część wypełnić tylko gdy w części C w rubryce nr 4 zaznaczono TAK i płatnik chce skorzystać z ulgi) 

1. Miesięczna stawka opłaty pomniejszona o kwotę ulgi za 
posiadanie kompostownika: 

 2. 
                                                          
                                                         zł/osobę 

3. Wysokość opłaty miesięcznej po uwzględnieniu ulgi za 
posiadanie kompostownika: 
(iloczyn liczby z części D.1. rubryka 2. i kwoty z części D.2. rubryki 2) 

 4. 
 
                                                         zł/miesiąc 

5. Kwota opłaty kwartalnej po uwzględnieniu ulgi za 
posiadanie kompostownika: 

(kwotę z części D.2. rubryki nr 4. pomnożyć przez 3 miesiące) 

 6. 
                                                         zł/kwartał                                                    

D.3. USTANIE OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI. 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B.4. niniejszej deklaracji od dnia ˽˽ - ˽˽ - 20˽˽ 
                                    (dzień - miesiąc - rok) 

nikt nie zamieszkuje. 

E. ZAŁĄCZNIKI /oświadczenia lub zaświadczenia potwierdzające zmianę liczby mieszkańców/ 

1)……………………………………………………………………………………………………………………………………  

2)……………………………………………………………………………………………………………………………………  

3)……………………………………………………………………………………………………………………………………  

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 

1. Imię 2. Nazwisko 

3. Data wypełnienia deklaracji 

˽˽ - ˽˽ - ˽˽˽˽ 
                          (dzień - miesiąc - rok) 

4. Podpis płatnika/ osoby reprezentującej 
płatnika 
 
 

G. ADNOTACJE URZĘDU GMINY 

1. Data 2. Podpis przyjmującego formularz 

 

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.)
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OBJAŚNIENIA: 

 
Miejsce składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 

1. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Drelów, ul. Szkolna 12, 21-570 Drelów. 
 

Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
 

1. Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania nieruchomości przez pierwszego 
mieszkańca zaznaczając w części A w rubryce nr 1 pole nr 1. 

2. W przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość nową deklarację należy złożyć 
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana liczby osób 
zamieszkujących w części A w rubryce nr 1 zaznaczając pole nr 2. 

3. Korektę deklaracji należy złożyć tylko w przypadku, kiedy okaże się że wcześniej złożona deklaracja 
jest nieprawidłowa. 

 

Sposób wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
 

1. W części D.1, rubryce nr 2 należy wpisać liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość 
określoną w części B.4. 

2. W części D.1, rubryce nr 4 należy wpisać stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
ustaloną uchwałą nr IX/84/2020 Rady Gminy Drelów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty: 

a) Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytwarzanymi na terenie nieruchomości, 
na której odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 14,00 zł miesięcznie. 

b) W przypadku niewypełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny Wójt Gminy Drelów naliczy opłatę podwyższoną za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, za każdą osobę wykazaną w deklaracji. Podwyższona 
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 42,00 zł miesięcznie od jednego 
mieszkańca.  

3. W części D.1, rubryce nr 6 należy wpisać iloczyn liczby mieszkańców z rubryki nr 2 oraz stawki opłaty 
wskazanej w rubryce nr 4. 

4. W części D.1, rubryce nr 8 należy wpisać iloczyn liczby z rubryki nr 6 oraz liczby 3 (liczby miesięcy 
składających się na kwartał). 

5. W części D.2, w rubryce nr 2 należy wpisać miesięczną stawkę opłaty pomniejszoną o kwotę ulgi za 
posiadanie kompostownika. 

a) Częściowe zwolnienie wynosi 1,00 zł miesięcznie od stawki na jednego mieszkańca z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym. 

6. W części D.2, w rubryce nr 4 należy wpisać iloczyn liczby mieszkańców z części D.1 z rubryki nr 2 oraz 
stawki opłaty pomniejszonej wskazanej w części D.2 rubryce nr 2. 

7. W części D.2, w rubryce nr 6 należy wpisać iloczyn liczby z rubryki nr 4 oraz liczby 3 – (liczby miesięcy 
składających się na kwartał). 

 

Terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

1. Zgodnie z uchwałą nr VI/54/2019 Rady Gminy Drelów z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz. 5281) opłata określona w części D1, rubryce nr 8 bądź w części D2, 
rubryce nr 6 w przypadku posiadania ulgi za posiadanie kompostownika płatna jest kwartalnie w 
terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca rozpoczynającego kwartał kalendarzowy, tj.: 

a. za I kwartał – do 15 stycznia 

b. za II kwartał – do 15 kwietnia 

c. za III kwartał – do 15 lipca 

d. za IV kwartał – do 15 października 


