
   
 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI   

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 2020 r., poz. 1439). 

Składający 
Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Termin  składania 
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Organ właściwy  
i miejsce składania 

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

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 1 (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

□ pierwsza deklaracja    □ nowa deklaracja (zmiana danych)    □ korekta deklaracji                     
 

 Okres, od którego deklaracja obowiązuje  …………………… 
                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                         dd-mm-rrrr 
 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
□ właściciel nieruchomości                      □ zarządca nieruchomości wspólnej (np. spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe)                 

□ współwłasność małżeńska                   □ użytkownik wieczysty 

□ współwłaściciel                                      □ inny podmiot władający nieruchomością ……………………………………….                                                             
 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
* 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** 
 
 

  3.Nr telefonu  (pole nieobowiązkowe) 
 

C.2 ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 

 4.Miejscowość 
 

 5.Ulica i numer domu /lokalu 
 
 6.Kod pocztowy 

 

C.3 DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELI / WSPÓŁMAŁŻONKA*( wypełnić w przypadku współwłasności) 

 7.Nazwisko i imię 
 

 

 8.Adres zamieszkania 

 9.Nazwisko i imię 

 10.Adres zamieszkania 

 
 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 2  
 11.Miejscowość 12.Ulica i numer domu /lokalu 13.Nr działki (w przypadku, gdy nie jest nadany nr domu) 

 

  E.  OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW  
  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Oświadczam, że nieruchomość jest nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 
wyposażoną w przydomowy kompostownik i kompostowane są w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne  

□ TAK          □ NIE 

 
 
 

 

 

 F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

F.1 WYLICZENIE OPŁATY PODSTAWOWEJ  

Liczba osób zamieszkujących 
nieruchomość 

 
Stawka opłaty 

zł/miesiąc 3 
 Wysokość miesięcznej opłaty 

14.
 

 
……………………… 

 

x 

15.
 

 
……………………… = 

16.
 

 
……………………… 

 F.2 ULGA ZA KOMPOSTOWANIE (wypełniają osoby, które w sekcji E oświadczyły, że kompostują bioodpady) 

Liczba osób zamieszkujących 
nieruchomość 

 
Wysokość miesięcznego zwolnienia 

zł/osobę 4 
 Kwota miesięcznego zwolnienia   

17.
 

 
……………………… x 

18.
 

 
……………………… = 

19.
 

 
……………………… 

 



   
 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI  
 F.3 OSTATECZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Miesięczna kwota opłaty (zł/miesiąc) 
kwota stanowi wartość poz. 16. pomniejszoną o wartość poz. 19. 

20.  

 
……………………… 

  Kwartalna kwota opłaty  
(zł/kwartał) 

21. 
      ……………………… × 3 miesiące = ……………………… 

                                (poz. 20.) 

 

G. ADNOTACJE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (np. adres do korespondencji, e-mail) – pole nieobowiązkowe 
22.

 

 

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
23.Miejscowość 24.Data (dd-mm-rrrr) 25.Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)  

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. 

26.Czytelny podpis pełnomocnika (z podaniem imienia i nazwiska) 
 
 

 

I. ADNOTACJE URZĘDOWE 
27. 

 
POUCZENIE 

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia ich  
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 2020 r., poz. 1427) 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO" informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Brus, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy. 
2. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem  

e-mail: iod@brusy.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora. 
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
-  art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie 
określonych celów, w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach 
prawa, dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt, takich jak e-mail lub numer telefonu. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na 

podstawie zawartej umowy oraz organy publiczne, sądy i inne podmioty legitymujące się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. 
Organy publiczne, które mogą otrzymać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem 
państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
7. Podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa powyżej jest obowiązkowe (wymagane na podstawie wyżej 

wymienionych przepisów prawa), natomiast podanie danych dodatkowych (np. kontaktowych) jest dobrowolne. 
8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  
i zakresu działania archiwów zakładowych, natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody – do 
momentu ich cofnięcia. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz usunięcia danych („prawo 
do bycia zapomnianym”). 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
11. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na 
podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem 

12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych narusza przepisy prawa. 

                                                      
1 Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
nieruchomość. Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć m.in. w przypadku błędu  (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy). 
2 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej/ spółdzielni - dla każdego budynku osobna deklaracja. 
3 Stawka 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 Wysokość zwolnienia określona jest w uchwale Rady Miejskiej w Brusach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty. 


