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

DO- 1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
1

1

Dzień-Miesiąc-Rok

_____-_____-_____
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399, poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i poz. 122);
Składający:
Właściciele (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Brzeziny oraz nieruchomości, na której
znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, przez których rozumie
się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością;
Miejsce składania:
Urząd Gminy Brzeziny, 95-060 Brzeziny ul. Sienkiewicza 16A
Termin składania:
- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych ,
- w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności
zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny

A. Organ właściwy do złożenia deklaracji
2

(Nazwa I adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację)

Wójt Gminy Brzeziny

95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A

B. Obowiązek złożenia deklaracji
3

Cel złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)





Pierwsza deklaracja (____-____-_____)
Korekta deklaracji, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty ( ___-____-_____ )
Korekta deklaracji w przypadku zmiany danych niebędących podstawa ustalenia wysokości opłaty ( ____-____-_____ )

C. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji
4

Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat)







Właściciel
Współwłaściciel
Użytkownik wieczysty
Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
Inny podmiot władający nieruchomością

D. Dane identyfikacyjne – adres zamieszkania
D1. Osoba fizyczna
5. Nazwisko

6. Imię

7. Drugie Imię

8. PESEL

9. Kraj

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Nr domu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

19. Nr telefonu

1

W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością

15. Nr lokalu

18. Poczta

D2. Pozostałe podmioty
20. Nazwisko i imię/Nazwa pełna

21. Nazwa skrócona

22. Nr KRS/ NIP

23. Kraj

24. Województwo

26. Gmina

27. Ulica

30. Miejscowość

25. Powiat

28. Nr domu

29. Nr lokalu

31. Kod pocztowy

32. Poczta

33. Nr telefonu

D3. Adres do korespondencji – jeśli jest inny niż adres podany w części D1 lub D2
34. Kraj

35. Województwo

37. Gmina

38. Ulica

41. Miejscowość

36. Powiat

39. Nr domu

40. Nr lokalu

42. Kod pocztowy

43. Poczta

44. Nr telefonu

E. Rodzaj nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
(Zaznaczyć właściwy kwadrat)




45

Nieruchomość zamieszkała

46

Nieruchomość na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

E1. Dane nieruchomości na której powstają odpady komunalne2
47. Gmina

48. Ulica

51. Miejscowość

49. Nr domu

50. Nr lokalu

52. Kod pocztowy

53. Poczta

F. Oświadcznie o sposobie zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych
54

Oświadczam, że odpady komunalne powstające na nieruchomości wskazanej w części E1 niniejszej
deklaracji, będą zbierane i gromadzone w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat)3:

2



Selektywny



Nieselektywny (zmieszane odpady komunalne)

Właściciel nieruchomości dysponujący większą liczbą nieruchomości składa odrębną deklarację dla każdej z nieruchomości
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w sposób określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeziny, właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę
za odpady zmieszane.
3

G. Obliczenie wysokości opłaty dla nieruchomości wskazanej w części E poz. 45
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Brzeziny w sprawie metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi4
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E1.

55

zł/miesiąc

56

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 55 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną
w poz. 56)

57

zł/miesiąc

Opłata kwartalna (suma z 3 miesięcy)5

58

zł/kwartał

G1. Obliczenie wysokości opłaty dla nieruchomości wskazanej w części E poz. 46
Ryczałtowa stawka opłaty od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez
część roku, określona w uchwale Rady Gminy Brzeziny w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej
opłaty
Liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 59 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną
w poz. 60)
Opłata kwartalna (suma z 3 miesięcy)

59

zł/miesiąc

60

61

zł/miesiąc

62

zł/kwartał

H. Podpis osoby składającej deklarację
63. Imię

64. Nazwisko

65. Data wypełniania (dzień-miesiąc-rok)

66. Czytelny podpis

________-________-__________

I. Pouczenie
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 64 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 oraz z 2015 r. poz. 87).
Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających
na nieruchomości o podobnym charakterze.
4

W przypadku wyboru metody selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową ( 9,00 zł/osobę/miesiąc ), a przy

wyborze nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych na nieruchomości należy wybrać opłatę podwyższoną ( 17,00 zł/osobę/miesiąc ).
5
Opłatę z poz. 62 należy wpłacać w odstępach kwartalnych:
do 20 marca za I kwartał
do 20 września za III kwartał

do 20 czerwca za II kwartał
do 20 grudnia za IV kwartał;

na rachunek bankowy Urzędu Gminy Brzeziny nr rachunku 05 8781 0006 0042 9377 2000 0010, w tytule podając adres
nieruchomości, na której powstają odpady komunalne lub w kasie Urzędu Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny, pok. nr 1.04.

