
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/85/16                                                                                                                                   
Rady Miasta Brańsk z dnia  30 czerwca 2016 r. 
 

DEKLARACJĘ WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,  

CZYTELNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, NIEBIESKIM LUB CZARNYM KOLOREM 

( WYPELNIAĆ POLA JASNE) 

DO-1 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
 

Podstawa prawna:    Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250). 
 

Składający:   Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy                          

                               w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli także współwłaścicieli,  

                               użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości                        

                               w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 
 

Termin składania: Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w terminach                  

                                określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                     

                                (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). 

Miejsce składania:  Urząd Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17 – 120 Brańsk 
 

 

 ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

Burmistrz Miasta Brańsk 

 
A OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

  

1.Okoliczność powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 pierwsza deklaracja
1 

        
art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) 

       

 nowa deklaracja
2 

    np. zmiana liczby osób, zmiana danych, sprzedaż nieruchomości – art. 6m ust. 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu   
    czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250)  

 

 korekta deklaracji
3
  

    art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) 

 

Data powstania obowiązku, 

zaistniałej zmiany                          

lub wygaśnięcia obowiązku opłaty 

 

(____-____ -________) 

dzień  miesiąc   rok 
 

2. Przyczyna zaistniałej zmiany: 

 

B PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 właściciel            posiadacz/współposiadacz  samoistny             najemca, dzierżawca             inny            

 
 współwłaściciel          użytkownik/współużytkownik wieczysty          posiadacz/współposiadacz 

C DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 osoba fizyczna                                                          osoba prawna     

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej np. wspólnota mieszkaniowa            

C1 DANE IDENTYFIKACYJNE (wypełnia osoba fizyczna) 
4. Nazwisko 

 

5. Pierwsze imię, drugie imię 

 
6. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 

 

7.PESEL/NIP4 (niepotrzebne skreślić)  

 
8. Imię ojca (obowiązkowo gdy brak nr PESEL) 

 

9. Imię matki (obowiązkowo gdy brak nr PESEL) 

 

C2 DANE IDENTYFIKACYJNE (wypełnia osoba prawna lub jednostka organizacyjna) 
10. Pełna nazwa 

 
11. Regon 

 

C3 ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY 
12. Kraj 

 

13. Województwo 14. Powiat 

15. Gmina 

  

16. Ulica 17. Numer domu  18. Numer lokalu 

19. Miejscowość 

 

20. Kod pocztowy 21. Poczta 

 

22. Nr telefonu  

 

23. Adres e-mail  

 



C4 ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać jeśli adres jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby) 
24. Kraj  

 

25. Województwo 26. Powiat 

27. Gmina 

 

28. Ulica 29. Nr domu 30. Nr lokalu 

31. Miejscowość 

 

32. Kod pocztowy 33. Poczta 34. Nr telefonu  

 

35. Adres e-mail  

 

C5 ADRES NIERUCHOMOŚCI, na której powstają odpady komunalne (wpisać jeśli adres jest inny niż 
adres zamieszkania/siedziby) 
36.  Ulica  

 

37. Nr domu 38. Nr lokalu 

39. Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (Nr działki)  

 

D OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (zaznaczyć właściwy 

kwadrat): 

Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny   TAK   NIE 

E OPŁATA ZA GOSPODATOWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Miesięczna stawka opłaty
5 określona w Uchwale Rady Miasta Brańsk                 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (należy uwzględnić sposób 

zbierania odpadów – selektywny lub nieselektywny). 

40. 

selektywny:          zł/osobę 

41. 

nieselektywny:     zł/osobę
 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C5. 
42. 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(kwotę z poz. 40 lub 41 należy pomnożyć przez liczbę wskazaną w poz. 42). 

43.                                                

                             zł/miesiąc 

F OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że zobowiązuję się zgłaszać informację  

o zmianach danych stanowiących podstawę ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
44. Imię 

 

45. Nazwisko 

46. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

                                   

 

47. Podpis płatnika/osoby reprezentującej składającego deklarację 

 

G ADNOTACJE ORGANU 

 
 

H KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                 
z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej RODO informuję, że: 
  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Brańsk z siedzibą w Brańsku,                          

17-120 Brańsk, ul. Rynek 8, tel. 85 73 75 005, 85 73 75 940, adres e-mail: um.bransk@bransk.podlaskie.pl zwany 
dalej Administratorem. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: mpientkowski@nanocom.com.pl                    

lub pisemnie na adres Administratora danych. 
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie                              

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i art. 6 ust. 1 lit. e RODO                        
(tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) z zakresu administracji samorządowej                             
lub administracji rządowej nałożonych ustawą 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.) w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, w tym złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem 
prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku                          
lub skargi. Zgodnie z terminem określonym w instrukcji kancelaryjnej, tj. 10 lat od końca roku kalendarzowego,                 
w którym postępowanie zostanie zakończone. 

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych                           
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe w imieniu 
Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji 

publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.  
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie                              

art. 15 RODO oraz zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do: sprostowania danych 
osobowych na podstawie art. 16 RODO, ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie                            

mailto:um.bransk@bransk.podlaskie.pl
mailto:mpientkowski@nanocom.com.pl


art. 18 RODO. 
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy 

RODO przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 
zautomatyzowanemu profilowaniu. 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy                      

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niepodanie danych uniemożliwi 
zrealizowanie obowiązku wynikającego z w/w przepisu prawa. 

 

Pouczenie 

 
W przypadku niewpłacenia w określonych uchwałą Rady Miasta Brańsk terminach kwoty należnej opłaty lub 

wpłacenia 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 599). 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Brańsk określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów 
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

 

Objaśnienia 

 
1 Pierwsza deklaracja – zgodnie z art. 6m. ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty                            
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości.  
2 Nowa deklaracja – zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany 
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana. 
3 

Korekta deklaracji – właściciel nieruchomości winien złożyć korygującą deklarację (art. 81 § 2. Ordynacji podatkowej) 
jeżeli w uprzednio złożonej deklaracji popełnił błędy przy jej sporządzaniu (błąd w adresie, błąd w PESEL-u, itp.).                                 
4 Numer PESEL - wpisujemy w przypadku podatników będącymi osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL,                     
NIP – wpisujemy w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. 
5 W przypadku zadeklarowania selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych należy zaznaczyć poz. 40 
i uwzględnić tę pozycję w wyliczeniu stawki opłaty w poz. 43. Jeżeli zaś zadeklaruje się, że odpady komunalne będą 
zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, należy zaznaczyć poz. 41 i uwzględnić tę pozycję w wyliczeniu stawki opłaty 

w poz. 43. 

 


