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PESEL*/ NIP** 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 
1399 ze zm.) 

Składający: 
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek 
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów 
władających nieruchomością 

Termin składania: 
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty. 

Miejsce składania: Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Nowa Brzeźnica 
Adres: ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica 

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

pierwsza deklaracja1

data powstania obowiązku ……………..…….
nowa deklaracja2

data zaistnienia zmiany ………..…………….. korekta deklaracji3

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwą pozycję)

□ 1. właściciel □ 2. współwłaściciel □ 3. użytkownik wieczysty □ 4. użytkownik 

□ 5. zarządca □ 6. inny podmiot władający nieruchomością 

□7. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

8. Imię i nazwisko*/ nazwa pełna**

 9. Nazwa skrócona**

10. Imię matki* 11. Imię ojca* 

12. Nr telefonu 13. Adres poczty elektronicznej 

C.1 ADRES ZAMIESZKANIA*/SIEDZIBY** SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat

17. Gmina 18. Ulica 19. Numer domu / Numer lokalu

20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi

Załącznik do Uchwały Nr 52/VII/15 
Rady Gminy Nowa Brzeźnica 

z dnia 24 listopada 2015 r. 
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D. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

23. Miejscowość 24. Ulica 25. Nr domu / Nr lokalu 26. Nr działki4

27. Rodzaj  nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)

zamieszkała w części zamieszkała i w 
części niezamieszkała5 niezamieszkała letniskowa/na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe 

D.1 Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej 
deklaracji odpady będą zbierane w sposób: 
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

28. 29.  

SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY 

Stawka opłaty: 
zgodna z Uchwałą Rady Gminy Nowa Brzeźnica w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej 
opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik: (w zależności od zadeklarowanego sposobu 
zbierania odpadów w pozycji 30 lub 31 należy wpisać aktualnie obowiązującą stawkę opłaty)

30. 31 

zł/za osobę zł/za osobę 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość: 
32. 

Miesięczna opłata: 
(w zależności od zadeklarowanego sposobu zbierania odpadów  poz. 33 jest iloczynem poz. 30 i poz. 32 
lub poz. 31 i  poz. 32) 

33. 

D.2 Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady będą zbierane w sposób: (należy zaznaczyć 
właściwy kwadrat)

34. 
NIESELEKTYWNY 

35. 
SELEKTYWNY 

A B C D E F G H I J 

Pojemność 
pojemnika 
(120l, 240l, 

1100l,7000l) 

Liczba 
zadeklarowanych 

pojemników 

Stawka opłaty za 
jeden pojemnik o 

określonej 
pojemności z 

odpadami 
zbieranymi w 

sposób 
nieselektywny 

Kwota opłaty 
(iloczyn liczby 

zadeklarowanych 
pojemników i 

stawki opłaty za 
pojemnik) 

(B x C) 

Pojemność 
pojemnika 
(120l, 240l, 

1100l,7000l) 

Liczba zadeklarowanych pojemników 
na określony rodzaj odpadu 

Stawka opłaty 
za jeden 

pojemnik o 
określonej 

pojemności z 
odpadami 

zbieranymi w 
sposób 

selektywny 

Kwota opłaty 
(iloczyn liczby 

zadeklarowanych 
pojemników i 

stawki opłaty za 
pojemnik) 

(F x I lub G x I lub 
H x I) 

suche szkło pozostałe 

36. 42. 

37. 43. 

38. 44. 

39. 45. 

40. 46. 

Miesięczna opłata za pojemniki z odpadami 
zbieranymi w sposób nieselektywny: (suma 
pozycji: 36, 37, 38, 39, 40) 

41. Miesięczna opłata za pojemniki z odpadami zbieranymi w 
sposób selektywny: (suma pozycji: 42, 43, 44, 45, 46) 

47. 

Miesięczna opłata za pojemniki z odpadami zbieranymi w sposób selektywny i nieselektywny: 
(suma  poz.: 41 i 47) 

48. 

D.3 Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 
1 MIESIĄC WYNOSI: (w poz. 49 należy wpisać: kwotę z poz. 33 lub z poz. 48 lub sumę opłat z poz. 33 i 48)

49. 

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA OKRES ROZLICZENIOWY: (kwotę z poz. 49 należy pomnożyć
przez 2 w związku z dwumiesięcznymi terminami płatności)

50. 
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D.4 Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 

 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji 
odpady będą zbierane w sposób:  
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

51.   52.  
  

 SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY 

 Ryczałtowa stawka opłaty za rok: 
zgodna z Uchwałą Rady Gminy Nowa Brzeźnica w sprawie ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się 
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Nowa Brzeźnica: (w zależności od 
zadeklarowanego sposobu zbierania odpadów w pozycji 53  lub 54 należy wpisać aktualnie obowiązującą 
ryczałtową stawkę opłaty za rok) 

 

53. 54. 

   

 
zł/ za rok zł/ za rok 

 
Liczba domków letniskowych znajdujących się na nieruchomości lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

55. 

 
WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI WG STAWKI RYCZAŁTOWEJ ZA 1 ROK 
WYNOSI: (w zależności od zadeklarowanego sposobu zbierania odpadów  poz. 56  jest iloczynem poz. 53 i 
poz. 55 lub poz. 54 i  poz. 55) 

56. 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO6 

 
57. Imię 58. Nazwisko 

 
59. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 60. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

F. ADNOTACJE ORGANU 

 
61. Uwagi organu 

 
62. Podpis przyjmującego formularz 

 
POUCZENIE: 
W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości 
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o 
postępowaniu egzekucyjnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1619 ze zm.). 

 

1Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X”, gdy właściciel nieruchomości nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomość, której dotyczy deklaracja. 

2Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn złożenia nowej deklaracji. 

3Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m. in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już 
deklaracji. Zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) do korekty deklaracji należy 
dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. 

4Pole numer działki jest wymagane w przypadku, gdy nieruchomość nie ma przydzielonego adresu lub pod tym samym adresem jest więcej niż jedna 
nieruchomość. 

5W sytuacji gdy nieruchomość w części stanowi nieruchomość zamieszkałą oraz w części niezamieszkałą, właściciel nieruchomości wypełnia część D1 i D2 
niniejszej deklaracji, a wysokość opłaty jest sumą opłat z obu części. 

6W przypadku osoby reprezentującej właściciela nieruchomości należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do 
reprezentowania właściciela nieruchomości. 
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