Załącznik nr 1 do Uchwała Nr XXVIII / 171 / 2013 Rady Gminy Brochów z dnia 26 czerwca 2013 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Dzień – Miesiąc - Rok
……. - ……. - …….

Data złożenia deklaracji:
WAŻNE

Objaśnienia:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Pola jasne niniejszej deklaracji należy wypełniać komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
Właściciel, współwłaściciel, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością są obowiązane złożyć deklarację do Wójta Gminy Brochów o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie:
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji,
- 14 dni od daty wejścia w życie uchwały w sprawie zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, związanej w
szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych
przez gminę za gospodarowanie odebranych odpadów.
W przypadku współwłasności deklarację wypełnia tylko jeden z współwłaścicieli.
W przypadku gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki
właściciela nieruchomości w zakresie wypełnienia deklaracji obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm. ), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd
nie został wybrany.
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Pouczenia:

1.

Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn, zm. )
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

2.

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 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 Brochów określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.

Zgodnie z art. 6p ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn, zm.) w
razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od
należnej, Wójt Gminy Brochów określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn, zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli, współwłaścicieli, jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w
zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomościami zamieszkałymi położonymi na terenie
Gminy Brochów.

Termin składania:

w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły
zmiany danych określonych w deklaracji lub 14 dni od daty wejścia w życie uchwały w sprawie zmiany wysokości stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od
właścicieli nieruchomości lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę za gospodarowanie odebranych
odpadów.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację

Wójt Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X)
złożenie deklaracji

korekta (zmiana) deklaracji – data zmiany …… .. - ………. - …..
(dzień – miesiąc - rok)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X)
właściciel, współwłaściciel

najemca, dzierżawca

zarządca nieruchomością wspólną

inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D1. OSOBA FIZYCZNA
IMIĘ I NAZWISKO:

PESEL:

D2. POZOSTAŁE PODMIOTY
IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA /
WSPÓLNIKÓW / NAZWA PEŁNA FIRMY
NAZWA SKRÓCONA:
OSOBY UPOWAŻNIONE DO
REPREZENTOWANIA PODSTAWA
UMOCOWANIA

NR KRS / NIP

D3. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
Miejscowość:
Numer domu:

Kod pocztowy:

Numer lokalu:

Poczta:

….... - …........

Numer telefonu*:

Adres e-mail*:

D4. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY: (wypełnić jeśli jest inny niż wskazany w D.3)
Kraj:
Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Numer domu:

Numer lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

….... - …........

E. OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY KOMUNALNE BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB:
(proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X)
SELEKTYWNY

ZMIESZANY (NIESELEKTYWNY)

F. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI :
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, na której powstają
odpady komunalne:
Miesięczna stawka za jednego mieszkańca:
(proszę zaznaczyć znakiem X, którą stawkę wybrano)
Wysokość miesięcznej opłaty:
(kwotę stawki za jednego mieszkańca należy pomnożyć przez

….... zł
dla odpadów zbieranych selektywnie
1.

w przypadku odpadów
zbieranych selektywnie:

LICZBA MIESZKAŃCÓW x ….... ZŁ

….... zł
dla odpadów zmieszanych (nieselektywnych)
2. w przypadku odpadów zmieszanych
(nieselektywnych)
LICZBA MIESZKAŃCÓW x ….... ZŁ

liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość)
Kwota …............ zł
(dla odpadów zbieranych selektywnie)

Kwota …............ zł
(dla odpadów zmieszanych (nieselektyw

G. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI:
(proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X)
Oświadczam, że odpady ulegające biodegradacji zostaną zagospodarowane w kompostowniku zlokalizowanym na nieruchomości wskazanej w
punkcie D3 o pojemności ……….. m3
Oświadczam, że odpady ulegające biodegradacji będą gromadzone w odrębnych pojemnikach (workach) i będą przekazywane firmie odbierającej
odpady komunalne

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
miejscowość i data …………………………………………
ADNOTACJE URZĘDU GMINY

Objaśnienia:
* - dane niewymagane

czytelny podpis ………………………………….

