Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/108/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 13 marca 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).
Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Brochów, 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.
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów

ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI: Wójt Gminy Brochów
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać datę):
□ pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku opłaty: ……………..…….…………………..)
□ korekta deklaracja (data zaistnienia zmian: …………………………….………….…..)
□ ustanie obowiązku uiszczenia opłaty (data zaistnienia zmian: …………………………..…………)
□ zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmian: …………………………..…………)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

B.1. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (odpowiednie zaznaczyć znakiem x,
należy wybrać jedną możliwość)
2. □ właściciel
□ współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty
□ jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
□ inny podmiot władający nieruchomością
□ najemca, dzierżawca, użytkownik
3. Nazwisko*/Pełna nazwa**
4. Pierwsze imię*
5. Drugie imię*
6. PESEL*/REGON**

7. Telefon kontaktowy

8. e-mail

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY**
9. Kraj

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Nr domu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

15. Nr lokalu

B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeżeli jest inny niż w części B.2.)
19. Kraj

20. Województwo

21. Powiat

22. Gmina

23. Ulica

24. Nr domu

26. Miejscowość

27. Kod pocztowy

28. Poczta

25. Nr lokalu

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
29. Gmina

30. Ulica

31. Nr domu

33. Miejscowość

34. Kod pocztowy

35. Poczta

32. Nr lokalu

36. Nr ewidencyjny działki/działek (nr działki/działek, jeśli brak jest numeru domu)

D. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
37.

38.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w
części C

Zamieszkuje ………………………………
(ilość osób)

39.

……..………………………………

X

liczba osób zamieszkujących nieruchomość

………..……

=

stawka opłaty

…………………………………... zł.
wysokość miesięcznej opłaty

E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU
BIOODPADÓW
40.

41.

 TAK Posiadam kompostownik i kompostuje w nim
bioodpady stanowiące odpady komunalne*

Posiadam kompostownika i nie
kompostuje w nim bioodpadów
stanowiących odpady komunalne

* dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostownikach
przydomowych

F. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY UWZGLĘDNIAJĄCA CZĘŚCIOWE
ZWOLNIENIE Z
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
42.

……..………………………………
liczba osób zamieszkujących nieruchomość

X

………..……
stawka opłaty

=

…………………………………... zł.
wysokość miesięcznej opłaty

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
43. Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji tekstowych (SMS) związanych z

realizacją obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 TAK
 NIE
44. Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (e-mail) związanych
z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 TAK
 NIE
45. Miejscowość i data

46. Czytelny podpis

Objaśnienia:
1.Do punktu A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI: należy zaznaczyć PIERWSZA DEKLARACJA,
gdy podmiot/osoba składa deklarację po raz pierwszy, należy zaznaczyć NOWA DEKLARACJA w
przypadku, gdy zmianie ulega miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
porównaniu z poprzednio złożoną deklaracją, należy zaznaczyć KOREKTA DEKLARACJI w przypadku,
gdy zmianie ulegają dane nie mające wpływu na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym,
należy zaznaczyć USTANIE OBOWIĄZKU UISZCZENIA OPŁATY w przypadku, gdy dana
nieruchomość przestaje być zamieszkała.
2. Do pkt E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU
BIOODPADÓW: należy zaznaczyć pkt 40. jeżeli właściciel/ współwłaściciel/ użytkownik wieczysty/ jednostka
organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu/ inny podmiot władający nieruchomością/
najemca, dzierżawca, użytkownik nieruchomości zamieszkujący w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,
kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Pkt 40 nie dotyczy
nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi. Należy zaznaczyć pkt. 41 jeżeli bioodpady stanowiące
odpady komunalne będą przekazywane odbiorcy odbierającemu odpady komunalne na terenie Gminy Brochów
Pouczenie:
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. 1438, z późn.
zm.).
2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 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
określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w terminie 14 dni
od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje można złożyć:
a) osobiście w formie papierowej w Urzędzie Gminy Brochów, lub
b) za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów
c) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
funkcjonującej w ramach ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl (należy pobrać i wypełni formularz
deklaracji, następnie zrobić scan formularza i przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej
funkcjonującej w ramach ePUAP).
KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych Wójt Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Brochów: e-mail: ochrona.danych@bochow.pl, lub
pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.4. Pani/Pana dane osobowe będą mogły
być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z
kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o
narodowym zasobie archiwalnym archiwach.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,
e) wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych
przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. Treść klauzuli informacyjnej wynika z
realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 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).

