
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/13/15
Rady Gminy w Brodach
z dnia 30.01.2015r..

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2013.1399 ze zm.)

Składający
Właściciele  nieruchomości  zamieszkałych  położonych  na  terenie  Gminy  Brody,  a  także  współwłaściciele,
użytkownicy  wieczyści  oraz  jednostki  organizacyjne  i  osoby  posiadające  nieruchomości  w  zarządzie  lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością

Termin składania:
W terminie  do 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności  mających wpływ na powstanie,  wygaśnięcie obowiązku
uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  lub  zaistnienia  zdarzeń  mających  wpływa  na
wysokość opłaty.

Miejsce składania: Urząd Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY BRODY, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

1. Nazwisko i imię

2. Identyfikator podatkowy numer PESEL:  

3. Numer telefonu* 4. Adres e-mail*

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

5. Kraj 6. Województwo 7. Powiat

8. Gmina 9. Ulica 10. Numer domu/Numer lokalu

11. Miejscowość 12. Kod pocztowy 13. Poczta

B.3 DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

14. Miejscowość 15. Ulica 16. Numer domu/Numer lokalu 17. Numer ewidencyjny działki

18. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję przez postawienie znaku „X”)1)

□1. Właściciel     □2. Współwłaściciel     □3. Użytkownik wieczysty       □4. Współużytkownik wieczysty       □5. Zarządca

□6. Użytkownik       □7. Posiadacz1)………………………………….… (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego)

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA  DEKLARACJI

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję przez postawienie znaku „X”)

□ 1. pierwsza deklaracja            □ 2. zmiana danych - data zaistnienia zmiany (dzień/miesiąc/rok) ……………………………………..

D. OŚWIADCZAM, ŻE: (zaznaczyć właściwe pozycje przez postawienie znaku „X”)



□ gromadzę odpady komunalne w sposób selektywny,  tj.  zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości  i  porządku na
terenie Gminy Brody i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą

□ zagospodarowuję odpady zielone poprzez kompostowanie na terenie mojej nieruchomości 

E. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wyszczególnienie Jednostka opłaty2) 

(liczba gospodarstw)
Stawka opłaty3)

Kwota opłaty 
(liczba gospodarstw x stawka 
opłaty)

Gospodarstwo  domowe  zamieszkałe
przez 1 mieszkańca

20.
…………………………

21.
…………………………

22.
…………………………

Gospodarstwo  domowe  zamieszkałe
przez 2 i więcej mieszkańców

23.
…………………………

24.
…………………………

25.
…………………………

Razem 26.
…………………………

F. Wysokość opłaty miesięcznej słownie: (poz. 26)

27.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJACEJ SKŁADAJĄCEGO

Dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą. 

28. Imię 29. Nazwisko

30. Data wypełnienia deklaracji (dzień/miesiąc/rok) 31. Podpis składającego/osoby reprezentującej składającego

H. ZAŁĄCZNIKI

32. Wykaz mieszkańców – oświadczenie.

33. …………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

Pouczenie
1. W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty należnej opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza

deklaracja stanowi podstawę  do  wystawienia  tytułu wykonawczego,  zgodnie  z  przepisami  ustawy z  dnia  17 czerwca 1966  r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1619 ze zm.).

2. Na podstawie art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.)
podatnik,  który uchylając się od opodatkowania  nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu  lub podstawy opodatkowania  lub nie
składa informacji i oświadczeń, podaje nieprawdę lub zataja prawdę, albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi
danych podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe.

3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości
co do danych  zawartych  w deklaracji  organ  przyjmujący deklarację określa,  w drodze  decyzji,  wysokość  opłaty za gospodarowanie
odpadami  komunalnymi,  biorąc  pod  uwagę  uzasadnione  szacunki,  w  tym  średnią  ilość  odpadów  komunalnych  powstających  na
nieruchomościach o podobnym charakterze. 

4. W  przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
właściciel  nieruchomości  jest  zobowiązany  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.

5. Pod  pojęciem  gospodarstwa  domowego należy  rozumieć  gospodarstwo  prowadzone  samodzielnie  przez  jedną  osobę  lub  wspólnie
z innymi osobami zamieszkującymi daną nieruchomość. (Gospodarstwo domowe może być prowadzone przez osoby spokrewnione lub
niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące  i gospodarujące, jeżeli jakakolwiek osoba zamieszkuje lub
gospodaruje samodzielnie, osoba taka tworzy odrębne gospodarstwo domowe).

Objaśnienia:
* pola nieobowiązkowe.
1) podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego).
2) jednostka opłaty - liczba gospodarstw domowych na terenie danej nieruchomości.
3) miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy w Brodach



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/15
 Gminy w Brodach z dnia 30.01.2015r.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

nr Pesel 

oświadczam,  że  informacje  wynikające  z  niniejszego oświadczenia  są  prawdziwe i  aktualne.

Gospodarstwo domowe położone w miejscowości:

 …………………………………………………………………………………………………..................................

ul. ………………………………………………………………………………………………nr…………

jest zamieszkiwane przez: ………… tj.:
                                                     (ilość osób)

1. ………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

2. ………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………………………………………

6. ………………………………………………………………………………………………………

7. ………………………………………………………………………………………………………

8. ………………………………………………………………………………………………………

9. ………………………………………………………………………………………………………

10. ………………………………………………………………………………………………………

11. ………………………………………………………………………………………………………

12. ………………………………………………………………………………………………………

13. ………………………………………………………………………………………………………

14. ………………………………………………………………………………………………………

15. ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..
( podpis czytelny osoby składającej oświadczenie )


