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DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna:             art. 6m i 6n Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 

Składający:                         Właściciel nieruchomości zamieszkałych oraz właściciel nieruchomości niezamieszkałych (przez  właścicieli nieruchomości rozumie się 
także: współwłaścicieli użytkowników wieczystych  oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) położonych na terenie Gminy.  

Termin składania 
deklaracji:                         Pierwszą deklarację należy złożyć do 10 października 2013 roku. 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych. 
W terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty. 

Miejsce składania:            Urząd Gminy Brzeźnio; 98-275 Brzeźnio, ul. Wspólna 44 

A. ORGAN WŁA ŚCIWY DO ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY BRZE ŹNIO 

ul. Wspólna 44 

98-275 Brzeźnio 
 

B. CEL ZŁO ŻENIA DEKLARACJI  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

           PIERWSZA DEKLARACJA 

           ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI 

               Data powstania zmiany  ______________ 
(dzień/miesiąc/rok) 

 

C. PODMIOT ZOBOWI ĄZANY DO ZŁO ŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

        WŁAŚCICIEL/WSPÓŁWŁAŚCICIEL                 UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

          JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA/OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE  LUB  
UŻYTKOWANIU 

          INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ 

D. PODMIOT SKŁADAJ ĄCY DEKLARACJ Ę (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

         OSOBA FIZYCZNA 

         OSOBA PRAWNA 

         JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

IMIĘ I NAZWISKO (dot. osoby fizycznej)/ NAZWA PEŁNA (dot. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej) 

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

PESEL/REGON  …………………………………………………………………………………………………………  

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

KRAJ ………… WOJEWÓDZTWO ………………………………… POWIAT …………….. 

GMINA ………… MIEJSCOWOŚĆ  ………………………………… ULICA …………….. 

NR DOMU ………… NR LOKALU ………… KOD POCZTOWY ……… POCZTA …………. 

ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby) 

KRAJ ………… WOJEWÓDZTWO ………………………………… POWIAT …………….. 

GMINA ………… MIEJSCOWOŚĆ ………………………………… ULICA …………….. 

NR DOMU ………… NR LOKALU ………… KOD POCZTOWY ……… POCZTA ………….   
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E. ADRES NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

KRAJ Polska WOJEWÓDZTWO Łódzkie POWIAT Sieradzki 

GMINA Brzeźnio MIEJSCOWOŚĆ ………………………………… ULICA …………….. 

NR DOMU .……… NR LOKALU ………… KOD POCZTOWY 98-275 POCZTA Brzeźnio 

F. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMO ŚCI WSKAZANEJ W CZ ĘŚCI E NINIEJSZEJ  DEKLARACJI      
ODPADY BĘDĄ GROMADZONE I ODBIERANE W SPOSÓB: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

      SELEKTYWNY                               ZMIESZANY 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (D OTYCZY NIERUCHOMO ŚCI 
ZAMIESZKAŁYCH)      

     1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej określonej w części E deklaracji zamieszkuje ….. osób tworzących 
….. gospodarstw domowych. 

        2. Wysokość miesięcznej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

a) Ilość gospodarstw domowych jednoosobowych …….. x stawka* ……………… = ……………. 

b) Ilość gospodarstw domowych dwuosobowych …….. x stawka* ……………… = ……………. 

c) Ilość gospodarstw domowych trzyosobowych …….. x stawka* ……………… = ……………. 

d) Ilość gospodarstw domowych czteroosobowych …….. x stawka* ……………… = ……………. 

e) Ilość gospodarstw domowych powyżej czterech osób ….…. x stawka* ……………… = ……………. 

Wysokość opłaty za miesiąc, w którym powstały odpady komunalne            zł 

 
(suma opłat z pkt 2a,2b,2c,2d,2e)  

Wysokość opłaty za okres rozliczeniowy (kwartalny)        zł 

*stawka opłaty zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy Brzeźnio 
(suma opłat) 

 

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (D OTYCZY NIERUCHOMO ŚCI 
NIEZAMIESZKAŁYCH) 

      

       szt. pojemnika/pojemników 0,12 m3  x       zł*  =        zł 

   (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty*) 

       szt. pojemnika/pojemników 0,24 m3  x       zł*  =        zł 

   
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty*) 

       szt. pojemnika/pojemników 1,1 m3   x       zł*  =        zł 

   
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty*) 

       szt. pojemnika/pojemników  7 m3       x       zł*  =        zł 

   
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty*) 

Wysokość opłaty za miesiąc, w którym powstały odpady komunalne        zł 

 
(suma opłat) 

 

Wysokość opłaty za okres rozliczeniowy (kwartalny)        zł 

 
(suma opłat)  

*stawka opłaty za pojemniki określonej pojemności  
zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy Brzeźnio 
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I. WYSOKO ŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

    (dotyczy mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych) 

 
Wysokość opłaty miesięcznej        zł 

                                                            (suma opłat z pkt. G i pkt. H) 

Wysokość opłaty za okres rozliczeniowy (kwartalny)        zł 

                                                            (suma opłat z pkt. G i pkt. H) 

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę 

          

 (miejscowość, data)  (czytelny podpis)  

K. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 
POUCZENIE 
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 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 (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.). 
 
Objaśnienia: 

1. Właściciel nieruchomości dysponujący większą liczbą nieruchomości składa odrębną deklarację dla 
każdej nieruchomości. 

2. Deklarację wypełnić drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 


