
 

 

KARTA USŁUG NR: RI 19 

URZĄD MIASTA BRZEZINY 
WYDZIAŁ  ROZWOJU, INFRASTRUKTURY I MIENIA – RI 

Strona nr 1  

Stron 2  

Zmiana  

 

Nazwa usługi:  

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GMINY MIASTO BRZEZINY 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. 2012 r. Nr 391, 

ze zm./ 

Składający: 

       - Właściciele nieruchomości zamieszkałej, na terenie Gminy Miasto Brzeziny, 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; 

Wymagane dokumenty: 

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierająca: 

1) Imię i Nazwisko; 

2) Data urodzenie i PESEL; 

3) Adres zamieszkania/ Adres siedziby; 

4) Adres nieruchomości; 

5)Dane dotyczące ilości osób zamieszkujących nieruchomość; 

6)Sposób odbioru odpadów (selektywny. nieselektywny); 

7)Wysokość opłaty; 

8)Datę i podpis osoby składającej deklarację; 

DRUK DEKLARACJI DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ   www.ekologia.brzeziny.pl 

2. Załączniki:  

- Oświadczenie o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania 

- Oświadczenie o osobach pozostających poza granicami kraju 

- Oświadczenie o osobach zamieszkałych poza granicami Gminy Miasto Brzeziny 

- Oświadczenie o złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w innej gminie 

- Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Brzeziny pod innym 

adresem niż adres zameldowania 

- Pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową  w przypadku reprezentowania 

właściciela nieruchomości przez pełnomocnika 

 

Termin złożenia deklaracji:  
       - w przypadku deklaracji składanej po raz pierwszy - niezwłocznie 

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

danej nieruchomości odpadów komunalnych; 

- w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości osób zamieszkałych na terenie 

nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny; 

Miejsce załatwienia sprawy:  

 Wydział: Rozwoju Infrastruktury i Mienia, Urząd Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16   

 Nr pokoju: 306, III piętro 

 Nr telefonu /0-46/ 874-22-24 wew. 319, e-mail  ekologia@brzeziny.pl 

 Godziny pracy: poniedziałek – piątek  8.00 – 16.00 

Uwagi:  

      1. Stawka za odpady selektywne to 7 zł za osobę miesięcznie, a nieselektywne 10,50 od osoby miesięcznie. 

      2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują 

       mieszkańcy,  obowiązani są uiszczać miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego 

      dotyczy obowiązek   opłaty( np. opłata za sierpień do 31.08.2013 r.) 



      3.  Konto Urzędu Miasta Brzeziny: Bank Spółdzielczy w Andrespolu 67 8781 0006 0040 0031 2000 0390 

4. W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach miesięcznej opłaty lub wpłacania jej w 

niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z 

przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 

299, poz. 1954 z póź. zm.) 

5. 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 ( Rozporządzenie 

(WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 09.07.2008 r. w sprawie spisów powszechnych 

ludności i mieszkań). 

6. Właściciel nieruchomości dysponujący większą liczbą nieruchomości  składa odrębną  deklarację dla 

każdej  z nieruchomości. 

 

Miejsce na notatki:  

 
 
 


