
 

PESEL/REGON 

           

 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

PODSTAWA 

PRAWNA: 

 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 

2019, poz 2010 z późn. zm.). 

SKŁADAJĄCY: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkanych* na których 

wytwarzane są odpady komunalne, na terenie Gminy Brzeg. 

TERMIN 

SKŁADANIA: 

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, 

- 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. 

MIEJSCE 

SKŁADANIA: 

Urząd Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 

Burmistrz Brzegu   ul. Robotnicza 12   49-300 Brzeg 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI - okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji 

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 pierwsza deklaracja   data ..................................... 

 korekta deklaracji      obowiązująca od ..................................... 

 nowa deklaracja         data zmiany danych ..................................... 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 właściciel nieruchomości    współwłaściciel    spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa                       

 inny podmiot władający nieruchomością 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

  D1. CHARAKTER SKŁADAJĄCEGO (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 osoba  fizyczna             osoba prawna            jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 spółka nie posiadająca osobowości prawnej     inny (jaki?)........................................................................... 

  D2. PEŁNA NAZWA PODMIOTU 

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA PODMIOTU: 

 

 

 

NUMER TELEFONU: 

 

ADRES POCZTY ELEKTORNICZNEJ: 

 

  D3. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA  

 

 

 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 

 

 

 



G. INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO  I 

KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE                             

( zaznaczyć pole znakiem „X”) –dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi  

jednorodzinnymi 

TAK 

 

NIE 

H. DEKLARACJA WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE: 

  H1. WYLICZENIE OPŁATY 

  

Nieruchomość 

zamieszkana przez: 

Ilość nieruchomości Stawka opłaty (zł)** Wysokość opłaty w zł 
pole 2 x pole 3 

1 2 3 4 

1 osobę    

2 osoby    

3 osoby    

4 osoby    

5 osób i więcej    

SUMA:  

  H2. WYLICZENIE ZWOLNIENIA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH *** 

 

Nieruchomość 

zamieszkana przez: 

Ilość nieruchomości Stawka  opłaty (zł)** Wysokość  zwolnienia w zł 

20% x (pole 2 x pole 3) 

 

1 2 3 4 

4 osoby    

5 osób i więcej    

SUMA:  

  H3.WYLICZENIE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI OPŁATY DLA WŁAŚCICIELI POSIADAJĄCYCH 

KOMPOSTOWNIK PRZYDOMOWY I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW 

STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE **** 

Nieruchomość 

zamieszkana przez: 

Ilość nieruchomości Kwota zwolnienia 

(zł)**** 

Wysokość zwolnienia w zł 
pole 2 x pole 3 

1 2 3 4 

1 osobę    

2 osoby    

3 osoby    

4 osoby    

5 osób i więcej    

SUMA:  

 H4. ŁĄCZNA MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY WYNIKAJĄCA Z SUM Z POZYCJI:  H1- H2 - H3  

SUMA:  



I.ADRES DO DORĘCZEŃ ( wypełnić jeśli jest inny niż w pozycji D3) 

 

 

 

J. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do doręczeń, PESEL) 

 

 

 

 

 

K.1 PODPIS WŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ***** 

IMIĘ NAZWISKO 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

 

CZYTELNY PODPIS 

 

K2. PODPIS WSPÓWŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ***** 

IMIĘ NAZWISKO 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

 

CZYTELNY PODPIS 

 

K3. PODPIS WSPÓWŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ***** 

IMIĘ NAZWISKO 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

 

CZYTELNY PODPIS 

L. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 

 

 

 

 

DATA (DZIEŃ-MIESIĄC-ROK) 

 

PODPIS PRZYJMUJĄCEGO FORMULARZ 

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI: 

* nieruchomość zamieszkana – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, na których człowiek bytuje stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek. 

** stawka opłaty -  należy przez to rozumieć stawki opłat określone w Uchwale Rady Miejskiej Brzegu                       

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty. 

*** ulga przysługuje do czasu obowiązywania uchwały Rady Miejskiej Brzegu w sprawie zwolnienia                 

w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują rodziny wielodzietne. 

 

 



**** kwota zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwalą Rady 

Miejskiej Brzegu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi  jednorodzinnymi, które posiadają kompostownik przydomowy i kompostują w nim 

bioodpady stanowiące odpady komunalne.  

***** w przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają  

i podpisują wszyscy współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej 

wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie. 

POUCZENIE 

W przypadku niewpłacenia w określonych w Uchwale Rady Miejskiej Brzegu terminach kwoty należnej opłaty 

lub wpłacenie 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 (t.j. Dz.U.2019 poz. 1438 z późn. zmianami). 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH  

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 - RODO) – dalej "Rozporządzenie", informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych osób przetwarzanych przez Gminę Brzeg jest Urząd Miasta w Brzegu ul. 

Robotnicza 12,49-300 Brzeg, reprezentowany przez Burmistrza Brzegu. 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 

774169714 lub adresem e-mail: bb@brzeg.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z: wymiaru, poboru oraz egzekucji 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

prawa – ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz kategorii 

archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków 

międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki, 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. Kryteria okresu 

przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym 

wykazie akt. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo 

do ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  

gdyż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach. 

10. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 

Rozporządzenia. 

 

mailto:bb@brzeg.pl

