DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
POLA WYKROPKOWANE, WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO
LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM
KOLOREM
Podstawa
prawna:
Składający:

Termin
składania:
Miejsce
składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.
- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych
zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Urząd Gminy w Brąszewicach, ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Brąszewice
ul. Sieradzka 98
98-277 Brąszewice
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ pierwsza deklaracjaˡ (data obowiązku powstania opłaty: ...................................................................)
□ zmiana danych zawartych w deklaracji² (data zaistnienia zmian: ....................................................)
□ korekta deklaracji³ (data: ....................................................)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ właściciel nieruchomości
□ użytkownik wieczysty
□ współwłaściciel
□ jednostka organizacyjna
□ osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
□ inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* dotyczy osób fizycznych / ** dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej
1. IMIĘ I NAZWISKO * / PEŁNA NAZWA PODMIOTU ** ...............................................................................
2. PESEL* .........................................................
4. NR TELEFONU

3. NIP** ..............................................

...........................................................

D1. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
1. KRAJ

2. WOJEWÓDZTWO

4.GMINA

5. MIEJSCOWOŚĆ

6. ULICA

8. NR LOKALU

9. KOD POCZTOWY

10. POCZTA

3. POWIAT
7. NR DOMU

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(jeśli jest inny niż w części D1 )
1. MIEJSCOWOŚĆ

2. ULICA

5. KOD POCZTOWY

6. POCZTA

3. NR DOMU

4. NR
LOKALU

F. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO
I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY
KOMUNALNE
ZAZNACZYĆ, JEŚLI ODPADY SĄ KOMPOSTOWANE W KOMPOSTOWNIKU
PRZYDOMOWYM.
DOTYCZY TYLKO ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące
odpady komunalne. Będę korzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi .…..…. zł/osobę*
*

kwota zwolnienia wskazana w uchwale Rady Gminy Brąszewice w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

G. USTALENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(dotyczy nieruchomości zamieszkałych )
Opłata miesięczna

Liczba osób ……..….. x stawka opłaty*……..………zł

……………….. zł
– wysokość należnego zwolnienia (kwota zwolnienia z części F x liczba osób Opłata za okres

wskazana w części G) …………. zł
*
stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Brąszewice w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty

rozliczeniowy
(3 miesiące)

…………….…. zł
H. USTALENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH
Wielkość
pojemników/
worka na odpady

Liczba
zadeklarowanych
pojemników
/worków

Stawka opłaty za
pojemnik
/worek

1.

2.

3.

Wysokość
miesięcznej opłaty
(iloczyn liczby
zadeklarowanych
pojemników oraz
stawki opłaty za
pojemnik/worek)
4.

pojemnik 120 L

……….

…….……. zł

…………. zł

…………. zł

pojemnik 140 L

……….

…………... zł

…………. zł

...….……. zł

pojemnik 240 L

……….

………….. zł

…………. zł

…………. zł

pojemnik 1100 L

……….

……….…. zł

…………. zł

…………. zł

pojemnik 7000 L

……….

…….….… zł

…………. zł

………… zł

worek 120 L

……….

……….…. zł

…………. zł

…………. zł

Wysokość opłaty za
okres rozliczeniowy
(3 miesiące)

5.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (suma opłat z kolumny 4.)
………….……. zł
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za okres rozliczeniowy (suma opłat z kolumny
5.)
………….……. zł
I. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB OD INNEJ
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE
Ryczałtowa stawka opłaty za rok od nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości
4
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
(wskazanej w punkcie E) zł/rok

…………….…. zł/rok

J. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
1. Miejscowość i data

2. Czytelny podpis

K. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenia:
1. 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. 2070, Dz. U. z 2020r. poz. 1427, poz. 1492, Dz.U. z 2021r. poz. 11 ).
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Brąszewice deklarację
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.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Brąszewice
nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana; 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.
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych:
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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brąszewice, ul. Sieradzka 98, 98277 Brąszewice.
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Urzędu Gminy Brąszewice, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się
Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu
iod@braszewice.pl , telefonicznie 43 821 17 78 lub listownie na adres Urząd Gminy Brąszewice ul.
Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6h i 6m
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu związanym z realizacją opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Objaśnienia:
Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał
wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości,
której dotyczy deklaracja. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych. Należy wpisać również datę powstania obowiązku złożenia deklaracji (dzień-miesiąc-rok).
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²
Pole „zmiana danych zawartych w deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” 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. Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowaniu odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku zmiany danych
osobowych, zmiany danych adresowych składającego deklarację, błędu (np. oczywista omyłka pisarska,
błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji.
3

Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Gminy Brąszewice w sprawie ustalenia
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe.
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