
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ ODBIERANE BĘDĄ ODPADY KOMUNALNE 1 
(należy wypełnić gdy adres jest inny niż adres zamieszkania) 
11. Miejscowość 12.Ulica i numer domu/lokalu 13.Nr działki (w przypadku, gdy nie jest nadany nr domu)

1 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej/ spółdzielni dla każdego budynku osobna deklaracja.
2   Przez selektywne zbieranie odpadów rozumie się gromadzenie i odbieranie odpadów komunalnych w oddzielnych pojemnikach lub workach zgodnie z Regulaminem utrzymania  czystości 
i porządku na terenie gminy Brusy, natomiast przez nieselektywne zbieranie należy rozumieć gromadzenie wszystkich odpadów komunalnych w jednym pojemniku na odpady zmieszane lub 
zanieczyszczenie frakcji zbieranych selektywnie innymi odpadami.

B. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARCJĘ (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość)

□ □ zarządca nieruchomości wspólnej (np. spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe)

□ □ użytkownik wieczysty

□ inny podmiot  □

* dotyczy osób fizycznych   ** dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

□ OSOBA FIZYCZNA □ OSOBA PRAWNA □ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
1. Nazwisko i imię */ Nazwa pełna**

2. PESEL* / NIP, KRS**  3.Nr telefonu  (nie jest wymagany)

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna       Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r . poz. 250). 

Składający Właściciele nieruchomości zamieszkałych  znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Brusy, 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. 

Termin  składania W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty 
lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. 

Organ właściwy  
i miejsce składania 

Burmistrz Brus, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
(w przypadku złożenia korekty/zmiany deklaracji należy podać powód zmiany)

□ pierwsza deklaracja     □ zmiana/korekta deklaracji

dd-mm-rrrr

Uzasadnienie złożenia deklaracji: 

data powstania obowiązku opłaty ……………………………..

C.3 DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELI / WSPÓŁMAŁŻONKA* (należy wypełnić, gdy takie osoby istnieją)

9. Nazwisko i imię

7. Nazwisko i imię

C.2 ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 
 6. Kod pocztowy4.Miejscowość 5. Ulica i nr domu/lokalu

8. Adres zamieszkania

10. Adres zamieszkania

 E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 E.1 OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI  (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Czy odpady, na terenie nieruchomości wskazanej w części D 
będą zbierane w sposób selektywny? 2 14. □ TAK □ NIE

  Czy deklaracja dotyczy nieruchomości użytkowanej sezonowo? 15.                □ TAK □ NIE

 Jeżeli powyżej zaznaczono tak, należy podać okres wytwarzania odpadów
Liczba miesięcy 

17. dd-mm-rrrr 

właściciel 

współwłasność małżeńska

współwłaściciel

od ................ do ...............16.

dd-mm-rrrr 

(w tym nieuregulowany stan prawny) ............................................................
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E.2 OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY 
A B C D E 

Rodzaj gospodarstwa 
domowego 

Liczba mieszkańców  
w poszczególnych 
gospodarstwach 

Stawka opłaty 
zł/miesiąc 3 Liczba gospodarstw 4 

Opłata miesięczna  
zł/miesiąc 

(iloczyn kolumny C i D)

Gospodarstwo domowe   
1 osoba 

18. 19. 20. 21. 

Gospodarstwo domowe   
2 osoby 

22. 23. 24. 25. 

Gospodarstwo domowe   
3-5 osób 

26. 27. 28. 29. 

Gospodarstwo domowe   
6-10 osób 

30. 31. 32. 33. 

Gospodarstwo domowe 
powyżej 10 osób 

34. 35. 36. 37. 

RAZEM 
38. 39. 40. 

  Kwartalna kwota opłaty  
  dla nieruchomości zamieszkałych całorocznie 

(zł/kwartał) 

41.

      ….……….... × 3 miesiące = …………….
   (poz. 40)

Całkowita kwota opłaty dla nieruchomości 
zamieszkałych sezonowo  (zł) 
(za okres wpisany w poz. 16) 

42.

      ….……….... × ………….. = …………….
  (poz. 50)           (poz. 17) 

F. INFORMACJE DODATKOWE (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Nieruchomość wskazana w części D wyposażona jest w: 
(nie dotyczy nieruchomości podłączonych do kanalizacji sanitarnej) 

43.      □ Bezodpływowy zbiornik         □ Przydomową oczyszczalnię          □ Brak zbiornika 

        na nieczystości ciekłe                                  ścieków                                i oczyszczalni

Czy na terenie nieruchomości znajduje się kompostownik? 44.                       □ TAK □ NIE 5

H. OŚ
 

WIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 poźn. zm.) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

46. Miejscowość 47.Data (dd-mm-rrrr) 48.Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska) 

G. ADNOTACJE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (np. adres do korespondencji, e-mail) 

   POUCZENIE
- W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty albo wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do 
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016 r., poz. 599).

-Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Brus deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

-  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w 
deklaracji ilości odpadów komunalnych powastających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Brus nową 
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się począwszy 
od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.

3    Wysokość opłaty określona  jest w uchwale Rady Miejskiej w Brusach w sprawie wyboru  metody ustalenia  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalenia stawki tej opłaty. 
4   Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi
     osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi.

5   Jeżeli, nieruchomość nie jest wyposażona w kompostownik, to odpady zielone należy dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy 

  Zakładzie   Gospodarki Komunalnej w Brusach, ul. Bolta 10 89-632 Brusy.

I. ADNOTACJE URZĘDOWE 

W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika do deklaracji dołącza się pełnomocnictwo, o ile nie zostało już wcześniej złożone oraz wnosi się opłatę skarbową 
w wysokości 17,00 zł od każdego złożonego pełnomocnictwa na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brusach. Opłaty nie uiszcza się - jeżeli pełnomocnictwo 
udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
49. Czytelny podpis pełnomocnika (z podaniem imienia i nazwiska)

50.

45.
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