POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.

1.PESEL*/NIP** (niepotrzebne skreślić)

Załącznik do Uchwały Nr V/28/19
Rady Gminy Brzyska
z dnia 15 lutego 2019 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz.
1454 ze zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzyska.
Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.

Termin składania:

- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób
selektywny.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Brzyska, Brzyska 1, 38-212 Brzyska

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
Wójt Gminy Brzyska, Brzyska 1, 38-212 Brzyska
B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X):
 PIERWSZA DEKLARACJA (data zamieszkania: ……………………………)
(dzień – miesiąc – rok)

 ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI (data zaistnienia zmian: ………………………….....
(dzień – miesiąc – rok)

PRZYCZYNA ZMIANY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X):
 WŁAŚCICIEL
 WSPÓŁWŁAŚCICIEL
 UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
 ZARZĄDCA
 INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ (………………………….…………………………………….)
(określić: np. dzierżawca, najemca)

DANE IDENTYFIKACYJNE
IMIĘ I NAZWISKO
PESEL
NR TELEFONU/ADRES E-MAIL (informacja nieobowiązkowa)
ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

GMINA

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnia się w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

GMINA

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY BRZYSKA, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

GMINA

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

E. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH
NA TERENIE GMINY BRZYSKA
1.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady komunalne zbierane będą w sposób
(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X):

 SELEKTYWNY
2.

 NIESELEKTYWNY

INFORMACJA DODATKOWA:
Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D niniejszej deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X):

 WYPOSAŻONA JEST W KOMPOSTOWNIK

 BRAK KOMPOSTOWNIKA

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. STAWKA OPŁATY OKREŚLONA W UCHWALE GMINY BRZYSKA
W SPRAWIE WYBORU METODY USTALANIA OPŁATY ZA
GOSPODAROWAIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

zł/za osobę

Oświadczam, że terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji faktycznie zamieszkuje…………..……osób
/ należy wskazać liczbę osób/

SPOSÓB NALICZANIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ (liczba osób X stawka)
LICZBA OSÓB

STAWKA

KWOTA

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

……………………………………………..

…………………………………………………………….

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE URZĘDOWE

DATA I PODPIS PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJE:

Pouczenie:.

• Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 roku o postepowaniu egzekucyjnym w administracji(tekst jedn.:Dz.U. z 2018 roku, poz. 1314 ze
zm.)
• Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na niej pierwszego mieszkańca – zgodnie z
art. 6 m ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
• W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany liczby gospodarstw domowych lub sposobu segregacji
odpadów, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nowa deklaracje w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany.
• Pod pojęciem mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość rozumie się osobę fizyczną przebywającą pod
danym adresem z zamiarem pobytu stałego lub pobytu czasowego. Nieruchomość taka stanowi centrum
interesów życiowych niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem,
leczeniem medycznym itp.
• W razie niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości
co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez
gminę metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki.
.

