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KARTA USŁUG NR: 53
Strona 1
REFERAT BUDŻETU I PODATKÓW
GMINA I MIASTO
DRZEWICA

Zmiana

Nazwa usługi:
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
( Dz.U. z 2016r.
poz. 250 ze.zm.)
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2017r. poz. 201)
 Uchwała Nr XVIII/152/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie:
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej
wysokości
 Uchwała Nr XVIII/153/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
 Uchwała Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Uchwała Nr XVIII/154/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 Uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych
 Uchwała Nr XVIII/150/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Wymagane dokumenty:

 Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na
odpowiednim, wymaganym formularzu
Opłaty:

 Złożenie deklaracji jest wolne od opłaty
 Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców faktycznie
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę opłaty za odpady zbierane w
sposób selektywny lub nieselektywny.
 W przypadku gdy odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób
selektywny stawka miesięczna od jednego mieszkańca zamieszkującego daną
nieruchomość wynosi 13,00 zł.
 W przypadku gdy odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób
selektywny:
Liczba mieszkańców zamieszkujących

Miesięczna stawka opłaty od

daną nieruchomość ( osoby)
1
2
3
4 i więcej

1 mieszkańca ( zł)
9,00
9,00
7,00
6,00

 Rodziny wielodzietne o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie
Dużej Rodziny, miesięczna stawka opłaty za odpady komunalne zbierane i
odbierane w sposób selektywny wynosi 4,00 zł od osoby.
 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego
dokonuje się co dwa miesiące i uiszcza się w terminach:






a) za styczeń i luty do 15 marca
b) za marzec i kwiecień do 15 maja
c) za maj i czerwiec do 15 lipca
d) za miesiąc lipiec i sierpień do 15 września
e) za wrzesień i październik do 15 listopada
f) za listopad i grudzień do 15 stycznia
Wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje bez
wezwania :
Przelew na rachunek bankowy Gminy i Miasta w Drzewicy
89 9145 1011 4000 0156 2000 0001
Wpłata gotówkowa w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy
Wpłata gotówkowa u inkasenta- sołtys wsi

Przewidywany termin załatwienia sprawy
 Każdy właściciel oraz zarządca nieruchomości zamieszkałej, na której powstają
odpady komunalne zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy i
Miasta Drzewica deklaracji, w której m. in. podaje w jaki sposób będzie prowadzona
zbiórka odpadów komunalnych oraz wysokość miesięcznej opłaty. W imieniu
mieszkańców budynków wielorodzinnych (bloków) deklarację składa podmiot
uprawniony, którym będzie zazwyczaj zarządca nieruchomości lub zarząd wspólnoty.
 Właściciel nieruchomości składa korektę deklaracji, kiedy zmienią się okoliczności,
które mają wpływ na wysokość miesięcznej opłaty, np. gdy zmniejszy się lub
zwiększy liczba osób zamieszkałych w danej nieruchomości, na nieruchomości
zamieszka pierwszy mieszkaniec. Na zgłoszenie tych zmian jest 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany.
 W złożonej deklaracji właściciel nieruchomości dokonuje samoobliczenia wysokości
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 W przypadku braku złożenia deklaracji zostanie wydana decyzja określająca
wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 Nazwa Stanowiska: Specjalista – Wróblewska Agata
 Nr pokoju: 28, II piętro
 Nr telefonu: 48/375-79-86
 Godziny Pracy: pon. wt. czw. pt. -7:30 – 15:30
Śr. – 8:30 – 16:30
Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Piotrkowie Trybunalskim. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy i
Miasta w Drzewicy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi:
Miejsce na notatki:
UWAGA! Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XVIII/153/2016
Rady Gminy i Miasta w Drzewicy
z dnia 28 czerwca 2016r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ,
DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY I MIASTA DRZEWICA
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016r, poz. 250 ze.zm)
Składający:
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie
gminy i miasta Drzewica (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach).
Miejsce składania: Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku zmiany
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

A.ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI –
Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy
Ul. Stanisława Staszica 22
26-340 Drzewica
B.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji ( zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X )

□ ZŁOŻENIE DEKLARACJI

( data powstania obowiązku ___-___-______)

□ KOREKTA DEKLARACJI

( data zaistnienia zmian ___-___-_____)

C.SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□OSOBA PRAWNA

□

OSOBA FIZYCZNA

□

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

IMIĘ I NAZWISKO/ PEŁNA NAZWA *:
IDENTYFIKATOR PODATKOWY1): PESEL

/ NIP

D. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY*
Kraj:
Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

/ nr lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOSCI NA TERENIE GMINY I MIASTA DRZEWICA NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 2)
Miejscowość:
Ulica:
Nr budynku:
F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ WŁASNOŚĆ
□ ZARZĄD
□ WSPÓŁWŁASNOŚĆ

□ UŻYTKOWANIE

□ UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

□

/ nr lokalu

INNE3)………………………………………………

G. OŚWIADCZAM, ŻE: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą
□nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą
H. Oświadczam, że spełniam warunki rodziny wielodzietnej 4) (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

TAK

□

NIE

I. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną 1.
w części E
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy i
Miasta w Drzewicy w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia jej wysokości
Miesięczna kwota opłaty ( liczbę osób wskazaną w
poz. 1 należy pomnożyć przez kwotę z poz. 2)
Opłata za okres rozliczeniowy ( dwumiesięczny)
( opłata za dwumiesięczny okres rozliczeniowy jest
sumą kwot miesięcznych)6)

…………………………………………..
/miejscowość, data/

--------------------------------

2.
------------------------------- zł/osobę
3.
---------------------------------zł/miesiąc
4.
---------------------------------zł

……..………….…………………………..
/czytelny podpis/

Objaśnienia:
1)

identyfikatorem podatkowym jest: PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi
rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami
podatku od towarów i usług; NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi
ewidencyjnemu - zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników ( Dz. U. 2016 poz. 476 ze zm. )

2)

należy również wypełnić w przypadku nieruchomości, która w części jest zamieszkała a w części
niezamieszkała tj. wykorzystywana na inne cele np. działalność gospodarczą

3)

podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu
prawnego)

4)

Rodzina wielodzietna – to rodzina spełniająca warunki zawarte w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r
o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014r poz. 1863 ze zm.)

6)

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się co dwa miesiące i uiszcza się w terminach:

a) za styczeń i luty do 15 marca
b) za marzec i kwiecień do 15 maja
c) za maj i czerwiec do 15 lipca
d) za lipiec i sierpień do 15 września
e) za wrzesień i październik do 15 listopada
f) za listopad i grudzień do 15 stycznia
* niepotrzebne skreślić
POUCZENIE

 W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub
wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postepowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz.U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.).

 Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dnia od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
– art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2016r. poz. 250 ze.zm.).

 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości właściciel
nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy nowa deklarację w
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany – art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( Dz. U. z 2016r. poz. 250 ze.zm.). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

 W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy
określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami art. 6o
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016r. poz.250 ze.zm.)

 W przypadku gdy w danym miejscu 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 zgodnie z przepisami art. 6i ust. 2 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2016r. poz. 250 ze.zm.)

