Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/328/2021
Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 08 grudnia 2021r.

DŚW
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI
WIELOLOKALOWYMI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
1. Nr dokumentu

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zobowiązany do złożenia deklaracji:

Właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach2

Termin składania deklaracji:

1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
2. Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła zmiana danych będąca podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Miejski w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 3
1. deklaracja składana po raz pierwszy

2. nowa deklaracja

3. korekta deklaracji

4. wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty
OBOWIĄZUJE OD …………………………………………………………………4

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Rodzaj własności, posiadania nieruchomości
1. właściciel, posiadacz
nieruchomości

2. współwłaściciel nieruchomości

3. użytkownik wieczysty

4. posiadacz nieruchomości w
zarządzie lub użytkowaniu

5. pełnomocnik

6. inny podmiot władający
nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Nazwisko i imię/ Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację, innego niż osoba fizyczna

5. Pesel/ Regon

6. NIP

7. Nr telefonu

8. e-mail

D.2. ADRES SIEDZIBY
9. Kraj

10. Województwo

12. Gmina

13. Ulica

15. Kod pocztowy

16. Miejscowość

11. Powiat

14. Nr domu / lokalu

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (podać jeżeli jest inny, niż adres siedziby)
17. Kraj

18. Województwo

20. Gmina

21. Ulica

23. Kod pocztowy

24. Miejscowość

19. Powiat

22. Nr domu / lokalu
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (podać jeżeli jest inny niż adres siedziby)
25. Miejscowość

26. Ulica

27. Nr domu / lokalu

F. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH
NIERUCHOMOŚĆ5
28.

MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ
OPŁATY

STAWKA OPŁATY NA JEDNEGO
MIESZKAŃCA
29.

(iloczyn poz. 28 oraz poz. 29)
30.

zł/mies.

zł/mies.

G. PISEMNE UZASADNIENIE ZMIANY DANYCH BĘDĄCYCH PODSTAWĄ USTALENIA OPŁATY
31.

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 6
32. NAZWISKO

33. IMIĘ

34. DATA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI

35. CZYTELNY PODPIS

I.INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1.
2.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Brzeska z/s w Brzesku, ul. Głowackiego 51, tel. 14 68 63 100
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. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej
egzekwowania.
5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego
prawa.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych
w przepisach odrębnych, w tym w przepisów archiwalnych.
7. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 24 kwietnia
2016r. 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.
8. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach
przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
- wniesienie 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.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie polegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

J. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
Nazwa załącznika

Ilość egzemplarzy

Załącznik ZŚW - 1

36.

K. ADNOTACJE ORGANU

Nr dowodu księgowego: …………………………

37. DATA

38. PODPIS PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ
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Objaśnienia do deklaracji
1.

Składający deklarację wypełnia pola jasne deklaracji, natomiast pola ciemne wypełniane są przez organ podatkowy. Deklarację należy wypełnić
w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami. We wszystkich wypełnianych polach, w których
występuje możliwość wyboru, należy wstawić X we właściwym kwadracie.

2.

Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem
wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu
obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

3.

Pierwsza deklaracja - składana jest w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
Nowa deklaracja - składana jest w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.
Korekta deklaracji - składana jest w przypadku, gdy w złożonej dotychczas deklaracji zaistnieją błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, albo
gdy zmianie ulegną dane niestanowiące podstawy ustalenia wysokości opłaty takie jak np.: dane osobowe lub adresowe składającego deklarację.
Wygaśnięcie obowiązku - składa się w przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszańców na danej nieruchomości (np.: na skutek czasowego
opuszczenia nieruchomości przez mieszkańców na okres dłuższy niż jeden pełny miesiąc kalendarzowy, sprzedaż nieruchomości, śmierć
podatnika).

4.

Nie można złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny
tj.: w terminie późniejszym niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wyjątek: w związku ze śmiercią mieszkańca właściciel nieruchomości może złożyć nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania
w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Miejsce zamieszkania - oznacza miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych
nieobecności związanych z urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.
Zamieszkiwanie - oznacza rodzaj pobytu osoby, cechujący się zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych tej osoby w mieszkaniu faktycznie
zajmowanym, stanowiącym jej centrum życia domowego w danym okresie, a w szczególności nocowania, stołowania się i wypoczynku po pracy
czy nauce. Jeśli dana nieruchomość w określonym czasie stanowi miejsce koncentracji interesów życiowych określonej osoby, znaczy, że jest przez
tą osobę zamieszkiwana.
Zameldowanie nie jest równoznaczne z miejscem zamieszkania, w niniejszej deklaracji należy podać liczbę osób faktycznie zamieszkałych
na danej nieruchomości.
W przypadku jednostek organizacyjnych, w tym wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, podpis składa osoba lub osoby
upoważnione do reprezentowania tej jednostki. W takim przypadku do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł
do reprezentowania tej jednostki organizacyjnej.

5.

6.

POUCZENIE
1.

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2.

Zgodnie z art. 6m ust. 1c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem
wielolokalowym wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo
do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal, podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Zgodnie z art. 6m ust. 1ca ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych
budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli
poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji Burmistrz Brzeska, określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod
uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych Burmistrz Brzeska, w drodze decyzji, naliczy opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości ustalonej
w uchwale rady gminy wydanej na podstawie art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z odsetkami.
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Burmistrz Brzeska zawiadamia właściciela
nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych
w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego.

3.

4.

5.

6.

7.

Obliczoną w deklaracji miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w terminie do dnia 25-tego każdego
miesiąca na wskazany indywidualny rachunek bankowy.
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ZŚW-1
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Wyliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla samodzielnych lokali w budynkach wielolokalowych
(opłaty obliczone są dla każdego lokalu oddzielnie)
Uwaga:
W jednym załączniku należy obliczyć wysokość opłaty od lokali usytuowanych tylko w jednym budynku, narastająco w stosunku do
ich numeracji. Załącznik należy wypełnić i numerować narastająco w stosunku do numeracji lokali w budynku.
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
1. ULICA I NUMER DOMU

Oznaczenie lokalu
2. Numer lokalu mieszkalnego

3. Ilość osób w lokalu mieszkalnym

4. Opłata (zł/miesiąc)

6. Ilość osób w lokalu mieszkalnym

7. Opłata (zł/miesiąc)

9. Ilość osób w lokalu mieszkalnym

10. Opłata (zł/miesiąc)

12. Ilość osób w lokalu mieszkalnym

13. Opłata (zł/miesiąc)

15. Ilość osób w lokalu mieszkalnym

16. Opłata (zł/miesiąc)

18. Ilość osób w lokalu mieszkalnym

19. Opłata (zł/miesiąc)

21. Ilość osób w lokalu mieszkalnym

22. Opłata (zł/miesiąc)

24. Ilość osób w lokalu mieszkalnym

25. Opłata (zł/miesiąc)

27. Ilość osób w lokalu mieszkalnym

28. Opłata (zł/miesiąc)

30. Ilość osób w lokalu mieszkalnym

31. Opłata (zł/miesiąc)

33. Ilość osób w lokalu mieszkalnym

34. Opłata (zł/miesiąc)

Oznaczenie lokalu
5. Numer lokalu mieszkalnego

Oznaczenie lokalu
8. Numer lokalu mieszkalnego

Oznaczenie lokalu
11. Numer lokalu mieszkalnego

Oznaczenie lokalu
14. Numer lokalu mieszkalnego

Oznaczenie lokalu
17. Numer lokalu mieszkalnego

Oznaczenie lokalu
20. Numer lokalu mieszkalnego

Oznaczenie lokalu
23. Numer lokalu mieszkalnego

Oznaczenie lokalu
26. Numer lokalu mieszkalnego

Oznaczenie lokalu
29. Numer lokalu mieszkalnego

Oznaczenie lokalu
32. Numer lokalu mieszkalnego
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Oznaczenie lokalu
35. Numer lokalu mieszkalnego

36. Ilość osób w lokalu mieszkalnym

37. Opłata (zł/miesiąc)

39. Ilość osób w lokalu mieszkalnym

40. Opłata (zł/miesiąc)

42. Ilość osób w lokalu mieszkalnym

43. Opłata (zł/miesiąc)

45. Ilość osób w lokalu mieszkalnym

46. Opłata (zł/miesiąc)

48. Ilość osób w lokalu mieszkalnym

49. Opłata (zł/miesiąc)

51. Ilość osób w lokalu mieszkalnym

52. Opłata (zł/miesiąc)

54. Ilość osób w lokalu mieszkalnym

55. Opłata (zł/miesiąc)

57. Ilość osób w lokalu mieszkalnym

58. Opłata (zł/miesiąc)

60. Ilość osób w lokalu mieszkalnym

61. Opłata (zł/miesiąc)

63. Ilość osób w lokalu mieszkalnym

64. Opłata (zł/miesiąc)

66. Ilość osób w lokalu mieszkalnym

67. Opłata (zł/miesiąc)

69. Ilość osób w lokalu mieszkalnym

70. Opłata (zł/miesiąc)

72. Ilość osób w lokalu mieszkalnym

73. Opłata (zł/miesiąc)

Oznaczenie lokalu
38. Numer lokalu mieszkalnego

Oznaczenie lokalu
41. Numer lokalu mieszkalnego

Oznaczenie lokalu
44. Numer lokalu mieszkalnego

Oznaczenie lokalu
47. Numer lokalu mieszkalnego

Oznaczenie lokalu
50. Numer lokalu mieszkalnego

Oznaczenie lokalu
53. Numer lokalu mieszkalnego

Oznaczenie lokalu
56. Numer lokalu mieszkalnego

Oznaczenie lokalu
59. Numer lokalu mieszkalnego

Oznaczenie lokalu
62. Numer lokalu mieszkalnego

Oznaczenie lokalu
65. Numer lokalu mieszkalnego

Oznaczenie lokalu
68. Numer lokalu mieszkalnego

Oznaczenie lokalu
71. Numer lokalu mieszkalnego

74. Należna opłata

Ilość osób ogółem objętych niniejszym załącznikiem: …………….X stawka opłaty…………
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