
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
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Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI: 

BURMISTRZ GMINY BROK, PLAC KOŚCIELNY 6, 07-306 BROK 

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (obowiązek złożenia deklaracji wynika z art.6 m ustawy, odpowiednie 

zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość): 

1. pierwsza deklaracja □ 2. zmiana danych w  deklaracji    (data zaistnienia zmiany  ------------   r. ) 

3. Korekta deklaracji □ 4. Wygaśniecie obowiązku □ 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA  

Kraj Województwo Powiat 

5. 6. 7. 

Gmina Miejscowość Ulica 

8. 9. 10. 

Nr domu/nr lokalu/nr ewid. działki Kod pocztowy Poczta 

11. 12. 13. 

Podstawa 
prawna 

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 

Składający Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Brok, 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 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 powstających na danej 
nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 10 dni od dnia nastąpienia  

zmiany. 

Miejsce 
składania 

deklaracji 

 
Urząd Gminy Brok, Plac Kościelny 6, 07-306 Brok 

Terminy 

wnoszenia 
opłaty 

Opłatę należy uiszczać bez wezwania w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu, w terminach : za okres od 

stycznia do marca – do dnia 15 marca, za okres od kwietnia do czerwca - do dnia 15 maja, za okres od lipca do września – do 
dnia 15 września, za okres od października do grudnia – do dnia 15 listopada. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brok, ul. Plac Kościelny 6 07-306 Brok, tel. 29 74 575 54 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 

adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia 

swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 

powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

onadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się 

pierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o 

chronie danych osobowych. 
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H. NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJA SIE DOMKI LETNISKOWE 

……...……………................……………… 
(miejscowość, data) 

J. 

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

I. 

Pouczenie 

• Powyższa deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego (art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). 

 

Objaśnienia: 

• cz. C – należy podać adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, 

• cz. D- należy określić status składającego deklarację, 

• cz. E- należy podać imię i nazwisko składającego deklarację lub nazwę firmy oraz adres zamieszkania (adres do 

korespondencji) lub siedziby, 

• cz. F - należy wskazać, czy na nieruchomości wskazanej w cz. C lub G znajduje się kompostownik. 

Zadeklarowanie kompostownika oznacza płacenie mniejszej stawki za odpady komunale, ale jest równoznaczne z 

brakiem możliwości wystawiania bioodpadów. 

• cz. G. - należy wskazać ilość osób zamieszkujących nieruchomość, następnie wpisać stawkę opłaty wynikającą z 

uchwały Rady Gminy. 

• cz. H. - należy wstawić wysokość stawki ryczałtowej zgodnej z aktualną Uchwałą Rady Gminy. 

D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość):  

14.  właściciel  współwłaściciel  użytkownik wieczysty  lokator  inny  
E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:  

Imię Nazwisko/ Nazwa 

15. 16. 

ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ: 

Kraj Województwo Powiat 

17. 18. 19. 

Gmina Miejscowość Ulica 

20. 21. 22. 

Nr domu/nr lokalu/nr ewid. działki Kod pocztowy Poczta PESEL/REGON 

23. 24. 25. 26. 

F. Czy nieruchomość wskazana w cz. G wyposażona jest 

w kompostownik i są na niej kompostowane bioodpady? 
  

G. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE – Wyliczenie opłaty 

Ilość osób zamieszkujących na 

nieruchomości 

Stawka opłaty 

(należy wpisać stawkę 

opłaty wynikającą z 

uchwały Rady Gminy) 

Stawka opłaty 

pomniejszona o ryczałt za 

kompostownik (o ile dotyczy) 

Kwota opłaty 

= pozycje 28x29 lub 28x30 

(zł/miesiąc) 

28. 29. 30. 31. 

 

LUB INNE WYKORZYSTANE NA CELE REKREACYJN-WYPOCZYNKOWE 

JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 

 
 

 
 

32 Deklarowana zryczałtowana kwota na podstawie Uchwały 

Rady Gminy w Broku 


