
Załącznik 

do Uchwały Nr V.35.2019 

Rady Gminy Brańszczyk 

z dnia 25 stycznia 2019 r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Podstawa             
prawna                  

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) 

Składający    Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy 
Brańszczyk, 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. 
 

Miejsce składania Urząd Gminy Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk 

             

 
Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo  

lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami. 
 

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DELKARACJI  
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   □ pierwsza deklaracja              □  zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE 
*dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi                             **dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 
RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ właściciel 

□ współwłaściciel 

□ jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

□ użytkownik wieczysty 

□ inny podmiot 

NAZWA PEŁNA, NIP* / IMIĘ I NAZWISKO, PESEL** 
 
 
 

TELEFON KONTAKTOWY *fakultatywne 

 

 

ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
 KRAJ 
 
 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA  
 

ULICA 
 
 

NR DOMU 

NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY 
 
 

POCZTA 

 



ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy podać adres nieruchomości, z której będą 
odbierane odpady komunalne) 
GMINA  
 

ULICA 
 
 

NR DOMU 

NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY 
 
 

POCZTA 

 
RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną 
możliwość) 

□  odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny – segregowane (papier, 

metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające 
biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane)  

□ odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (odpady 

komunalne nie poddane segregacji)  
 
LICZBA  OSÓB  ZAMIESZKUJĄCYCH  GOSPODARSTWO  DOMOWE ………………………… 

Odpady komunalne 
zbierane i odbierane w 
sposób selektywny 
(segregowane) 
 

Kwota 
w zł. 

Zaznaczyć 
X 

Odpady komunalne, które 
nie są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny 
(niesegregowane) 

Kwota w 
zł. 

Zaznaczyć 
X 

Gospodarstwo liczące 
pow. 4 osób 

35,00 
 Gospodarstwo liczące 

pow. 4 osób 
65,00 

 

Gospodarstwo liczące 3-4 
osoby  

30,00 
 Gospodarstwo liczące 3-4 

osoby 
60,00 

 

Gospodarstwo  
2- osobowe  

22,00  Gospodarstwo  
2- osobowe  

33,00  

Gospodarstwo  
1- osobowe  

18,00  Gospodarstwo  
1- osobowe  

24,00  

 

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY (suma opłaty za gospodarstwa domowe prowadzone na terenie 

nieruchomości) ……………………………………………………………………………………………………….. 

Uwagi  

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
                                                                                 

                                                                                  …....................................................................................... 
                                                                                                            (data i czytelny podpis składającego deklarację) 
 

Objaśnienia 
• Pod pojęciem gospodarstwo domowe – rozumie się wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione 
zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie. 
• Miejsce zamieszkania - oznacza miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, 
niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i 
krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi. 
Pouczenie 
• Powyższa deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
• Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z  2018 r. poz. 
1454 z późn. zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w ciągu 
14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

 


