POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
- nieruchomości w Brzezinach, na których zamieszkują mieszkańcy
Dzień - Miesiąc – Rok
_________-_________-___________

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.
391 ze zm.);
Składający:
właściciele nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Miasto Brzeziny 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;
Miejsce składania:
Urząd Miasta Brzeziny, 95-060 Brzeziny ul. Sienkiewicza 16 pok. nr 306
Termin składania:
- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
- w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób
na terenie nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny,
Konto Urzędu Miasta Brzeziny: Bank Spółdzielczy w Andrespolu 67 8781 0006 0040 0031 2000 0390

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

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
UL. SIENKIEWICZA 16
95-060 BRZEZINY
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ pierwsza deklaracja
□ korekta deklaracji – (data zaistnienia zmian ____-____-_____)
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Właściciel
□ Współwłaściciel
□ Użytkownik wieczysty
□ Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu
□ Inny podmiot władający nieruchomością
D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna
3. Nazwisko
4. Imię/Imiona
5. Data urodzenia

6. PESEL

7. Telefon*

D.2. Pozostałe podmioty
8. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa
9. NIP

10. REGON

D.3. Adres zamieszkania/ Adres siedziby
12. Kraj
13. Województwo

11. Telefon*
14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Nr domu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta

18. Nr lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
22. Ulica
23. Nr domu
24. Nr lokalu
F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
25. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji
zamieszkuje ……………. osób (podać liczbę mieszkańców)
26. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób:

□ selektywny

□ zmieszany

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
27. Stawka opłaty za osobę określona w uchwale Rady Miasta Brzeziny w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty:
□ opłata za odpady zbierane w sposób selektywnie
wynosi od jednego mieszkańca miesięcznie:
7,00 zł
(zaznaczyć jeśli wybrano selektywny w części F poz. 26)

□

opłata za odpady zbierane w sposób zmieszany
wynosi od jednego mieszkańca miesięcznie:

10,50 zł

(zaznaczyć jeśli wybrano zmieszany w części F poz. 26)

Miesięczna kwota opłaty (iloczyn liczby osób
wskazanych w części F poz. 25 i kwoty z części
G poz.27)

28.

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ
Data

Podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego

POUCZENIE
1. W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach miesięcznej opłaty lub wpłacania jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.)
2. Właściciel nieruchomości dysponujący większą liczbą nieruchomości składa odrębną deklarację dla każdej z
nieruchomości.

I. ADNOTACJE ORGANU
J. DATA I PODPIS PRZYJMUJĄCEGO FORMULARZ
* pole nieobowiązkowe

