
Informacja do deklaracji 
 

 Uprzejmie informujemy, że do dnia 10 października 2013 r. należy złożyć do Urzędu Gminy Brzeźnio pierwszą deklarację 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek składania deklaracji wynika z art. 6n ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Deklarację składają właściciele 

nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych.  

 Właściciel nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 

władające nieruchomością.  

 Nieruchomość zamieszkała to nieruchomość przeznaczona do trwałego przebywania osób w celu zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych, na których stale lub czasowo zamieszkują mieszkańcy. 

 Nieruchomość niezamieszkała to obiekty przeznaczone pod działalność gospodarczą, działalność handlową 

i usługową, cmentarze, obiekty użyteczności publicznej, na których nie zamieszkują mieszkańcy. 

 
Z treścią uchwał NR XXXII/194/2013 i NR XXXII/195/2013 podjętych przez Radę Gminy Brzeźnio w dniu 06 sierpnia 2013 

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi tj. stawki opłaty od gospodarstwa domowego, opłaty za pojemnik, druku 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy gminy mogą zapoznać się w Urzędzie 

Gminy lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeźnio – www.brzeznio.finn.pl zakładka „gospodarka 

odpadami”.  

 

Od października 2013 roku za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będą obowiązywać poniższe stawki opłat za 

1 m-c od gospodarstwa domowego: 

 

                

                                               Komunalne zbierane selektywnie:      Komunalne zmieszane: 

 

 – gospodarstwo jednoosobowe     5,90 zł                    10,00 zł  

 – gospodarstwo dwuosobowe   11,80 zł                    21,00 zł            

 – gospodarstwo trzyosobowe   17,70 zł                                  31,00 zł                                                                                              

 – gospodarstwo czteroosobowe  23,60 zł                     42,00 zł                                                                                     

 – gospodarstwo powyżej 4 osób  25,00 zł                    48,00 zł                                                                

                                                                                                     

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stawka opłaty 

za pojemnik wynosi: 

 

      Komunalne zbierane selektywnie:               Komunalne zmieszane:   

     

 - pojemność 0,12 m
3 
–  7,00 zł/m-c           - pojemność 0,12 m

3 
– 35,00 zł/m-c 

 - pojemność 0,24 m
3
 - 14,00 zł/m-c           - pojemność 0,24 m

3
 – 42,00 zł/m-c 

 - pojemność 1,1 m
3 
–  63,00 zł/m-c                                - pojemność 1,1 m

3 
– 110,00 zł/m-c 

 - kontener o pojemności 7 m
3
 – 450,00 zł/m-c              - kontener o pojemności 7 m

3
 – 550,00 zł/m-c 

 

Opłatę za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień 2013 roku należy wpłacić 

na rachunek bankowy Gminy Brzeźnio 07 9267 0006 0030 1950 3000 0030 Bank Spółdzielczy Sieradz 

o/Brzeźnio lub w kasie Urzędu Gminy do 10 października 2013 roku. 

 

                            Wójt Gminy 

                                                                                                                              /-/ mgr Dorota Kubiak 

 

http://www.brzeznio.finn.pl/

