
                                                                        Załącznik Nr 1  

                                                                                          do Uchwały Nr X/87/2015  

                                                                                      Rady Gminy Brzeźnica 

                                                                                                 z dnia 29 października 2015r. 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI RĘCZNIE, CZYTELNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI 

LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna: Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach ( Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

położonych na terenie Gminy Brzeźnica 

Miejsce składania: Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica  

 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA  

 

34-114 Brzeźnica 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 Pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku opłaty ………………………………) 

 

 Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji ( data zaistnienia zmian ……………..) 

  

C. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 Właściciel nieruchomości 

 

 Współwłaściciel 

 

 Posiadacz nieruchomości / użytkownik wieczysty 

 

 Najemca/dzierżawca 

 

 Inny 

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Imię i nazwisko  

(osoba fizyczna)  

 

PESEL Imię ojca 

 

Imię matki 

Adres zamieszkania/ Siedziba składającego deklarację 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

Nr telefonu Adres poczty elektronicznej 



Adres do korespondencji (wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

E. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne (wypełnić jeżeli jest inny niż 

adres zamieszkania) 

 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu Obręb – numer działki 

 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

F. USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁAT ( zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady będą gromadzone i odbierane w sposób:  

 selektywny 

 

 nieselektywny 

F1.Oświadczam, iż na terenie nieruchomości wskazanej w części E deklaracji prowadzone jest: 

(podać liczbę gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomości) 

 

Liczba gospodarstw 1 osobowych 

 

………………….. 

Liczba gospodarstw 2 osobowych 

 

………………….. 

Liczba gospodarstw od 3-4 osób 

 

…………………. 

Liczba gospodarstw powyżej 4 osób 

 

………………….. 

F2. Stawka miesięcznej opłaty za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny wynosi: 

 

  8,00zł/mc gospodarstwo domowe  1 osobowe 

 

16,00zł/mc gospodarstwo domowe 2 osobowe 

 

25,00zł/mc gospodarstwo domowe od 3 - 4 osób 

 

30,00zł/mc gospodarstwo domowe powyżej 4 osób 

 

F3. Stawka miesięcznej opłaty za odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny: 

 

16,00zł/mc gospodarstwo domowe 1 osobowe 

 

32,00zł/mc gospodarstwo domowe 2 osobowe 

 

50,00 zł/mc gospodarstwo domowe od 3 - 4 osób 

 

60,00zł/mc gospodarstwo domowe powyżej 4 osób 

 



F4. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY  

 

wpisać wyliczoną kwotę …………………………zł 

 

(słownie 

………………………………………………………………………………………………………zł.) 

(wysokość opłaty = liczba gospodarstw domowych z pkt. F1 x stawka opłaty z pkt. F2 lub F3)  

 

F5. WYSOKOŚĆ OPŁATY UISZCZANEJ KWARTALNIE  
 

 

wpisać wyliczoną kwotę …………………………zł 

 

(słownie 

………………………………………………………………………………………………………zł) 

(wysokość opłaty= stawka miesięczna z pkt.F4 x 3 m-ce) 

 

PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 

…........................................................                                             …............................................. 
             (miejscowość i data)                                                                                    (czytelny podpis) 

Pouczenie: 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji      

( tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1619 z późn. zm.). 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Brzeźnica określa, w 

drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc po uwagę 

dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - 

uzasadnione szacunki.  

Objaśnienie: 

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację Wójtowi Gminy Brzeźnica o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 

1399 z późn. zm.) 

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 

zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 

miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3) Właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest wpłacić obliczoną w deklaracji opłatę, 

bez wezwania w kasie Urzędu Gminy Brzeźnica lub na indywidualny numer konta bankowego lub u 

inkasenta, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku opłaty, w terminach do 30 dnia 

trzeciego miesiąca kwartału kalendarzowego. 

4) Po złożeniu pierwszej deklaracji, każdy właściciel nieruchomości uzyska indywidualny numer 

konta bankowego, na który zobowiązany będzie uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
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