Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/50/20
Rady Gminy w Brodach
z dnia 29.05.2020 r.

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. z 2019 r., poz 2010
ze zm.)

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
Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących
Termin składania:
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nową deklarację należy
złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Miejsce składania: Urząd Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody
Składający

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 SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
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 1)
14. Miejscowość

15. Ulica

16. Numer domu/Numer lokalu

17. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję przez postawienie znaku „X”)2)

□1. Właściciel □2. Współwłaściciel □3. Użytkownik wieczysty □4. Współużytkownik wieczysty □5. Zarządca
□6. Użytkownik □7. Posiadacz ………………………………….… (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego)
1)

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
18. 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”)

Oświadczam, że bioodpady stanowiące odpady komunalne, powstałe na terenie nieruchomości wskazanej
w części B niniejszej deklaracji, będą poddawane procesowi kompostowania w kompostowniku przydomowym .
Uzyskany w wyniku tego procesu kompost wykorzystam w związku z moją działalnością w rolnictwie lub w ogrodzie.

□ TAK

□

NIE

E. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wyszczególnienie

Jednostka opłaty3)
(liczba gospodarstw)

Kwota opłaty
(liczba gospodarstw x stawka
opłaty)

Stawka opłaty4)

Gospodarstwo domowe
przez 1 mieszkańca

zamieszkałe

19.
…………………………

20.
…………………………

21.
…………………………

Gospodarstwo domowe
przez 2 mieszkańców

zamieszkałe

22.
…………………………

23.
…………………………

24.
…………………………

Gospodarstwo domowe
przez 3 mieszkańców

zamieszkałe

25.
…………………………

26.
…………………………

27.
…………………………

Gospodarstwo domowe
przez 4 mieszkańców

zamieszkałe

28.
…………………………

29.
…………………………

30.
…………………………

Gospodarstwo domowe zamieszkałe
przez 5 mieszkańców i więcej

31.
…………………………

32.
…………………………

33.
…………………………

Razem

34.
…………………………

F. Wysokość opłaty miesięcznej słownie: (poz. 34)
35.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJACEJ SKŁADAJĄCEGO
Dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą.

1. Oświadczam że na terenie nieruchomości wskazanej w części B zamieszkuje……….osób (należy
podać liczbę mieszkańców)

………………………………….
(miejscowość i data)

…………………………………………...
(czytelny podpis)

H. Adnotacje Urzędowe

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 2019 r., poz. 1438 ze zm.).
2. 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.

3.

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) Dane nieruchomości wypełnić jeśli adres zamieszkania nie jest adresem na którym powstają odpady.
2) Podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez
tytułu prawnego).
3) Jednostka opłaty - liczba gospodarstw domowych na terenie danej nieruchomości.
4) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady
Gminy w Brodach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 (RODO) informuję, że:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brody, ul. Stanisława
Staszica 3, 27-230 Brody, tel. 41 271 12 31. Z Inspektorem ochrony danych może się
Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub telefonicznie (41)
271 12 31, wew. 239.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Podstawa prawną przetwarzania jest ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze
zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 900 ze zm.), ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.).
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie
umów powierzenia.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanego wyżej celu przetwarzania, a następnie będą przechowywane w celach
archiwalnych przez okres określony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,
ograniczenia, w przypadkach określonych w przepisach ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

