UCHWAŁA NR ....................
Rady Gminy Brody
z dnia listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Gminy Brody.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012
r., poz. 391) w zw. z art. 10 ust. 1 oraz art. 12 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152,
poz. 897), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.
zm.) oraz po konsultacjach, określonych uchwałą …………….
Rada Gminy Brody
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w
Urzędzie Gminy w Brodach przy ul. Rynek 2.
§ 2.
Deklaracje o których mowa w § 1 ust.1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości
obowiązani są złożyć w terminie:
1) do dnia 31 marca 2013 roku. dla pierwszej deklaracji
2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany
ilości zamieszkałych osób na ternie nieruchomości lub przystąpienia bądź
odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.
§ 3.
Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji,
jeżeli różnią się od zbioru danych osobowych mieszkańców Gminy Brody:
1. załącznik nr 1 – wykaz osób zamieszkałych daną nieruchomość
2. załącznik nr 2 oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji wypełnianej przez
mieszkańców budynków wielolokalowych
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 lipca 2013r

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W GMINIE BRODY
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.2012r.
poz.391)
Składający: Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Brody, 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
Miejsce składania: Urząd Gminy w Brodach, 68-343 Brody, ul. Rynek 2

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY BRODY
UL. RYNEK 2 68-343 BRODY
B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT ):

□ właściciel nieruchomości
□ użytkownik wieczysty
□ inny

□ współwłaściciel □najemca, dzierżawca
□ zarządca nieruchomości □ posiadacz samoistny

C.DANE IDENTYFIKACYJNE
c.1 OSOBA FIZYCZNA
Nazwisko

Imię

drugie imię

PESEL

data urodzenia (dzień, miesiąc, rok)

Imię ojca, matki

TELEFON KONTAKTOWY

ADRES E-MAIL:

c.2 POZOSTAŁE PODMIOTY
NAZWA PEŁNA

NAZWA SKRÓCONA

NR TELEFONU/EMAIL

OSOBY UPOWAŻNIONE DO

PODSTAWA UMOCOWANIA

SPOSÓB REPREZENTACJI

REPREZENTOWANIA

c.3. DANE NIERUCHOMOŚCI na której powstają odpady
Miejscowość
Nr lokalu

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

c.4 ADRES DO KORESPONDENCJI jeżeli inny niż adres nieruchomości z c.3
Miejscowość

Nr lokalu

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

D. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT ):

□ pierwsza deklaracja

□ kolejna deklaracja ( data zaistnienia zmian ……………………………………………

Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości będą zbierane w sposób (zaznaczyć
właściwe)

□ selektywny

□ zmieszany

liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazana w części C.3
Miesięczna kwota opłaty (stawka x liczba osób)

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233§ 1 Kodeksu karnego oświadczam, że
podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia

Podpis składającego

POUCZENIE:
W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwot zadeklarowanej opłaty lub wpłacenia
jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postepowaniu
administracyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.)
W związku z powstaniem z dniem 1 lipca 2013r. ustawowego obowiązku ponoszenia przez wszystkich
mieszkańców tzw. opłaty śmieciowej na rzecz gminy, zwraca się uwagę na konieczność rozwiązania
dotychczasowych umów z przedsiębiorcami odbierającymi stałe odpady komunalne ( śmieci), najpóźniej do
dnia 30 czerwca 2013r.
Zgodnie z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897 ) właściciel nieruchomości do pierwszej
deklaracji jest obowiązany dołączyć kopię zawartej umowy z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów
komunalnych.

Załącznikami do deklaracji, w szczególności są:
1. załącznik nr 1 – wykaz osób zamieszkałych daną nieruchomość

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Gminy Brody w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Powołując się na art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391) gmina biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego
obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi w drodze uchwały
stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Uchwała zawiera informacje o terminach i miejscu składania deklaracji, wykaz dokumentów
potwierdzających dane zawarte w deklaracji, objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz
pouczenie.
Właściciel nieruchomości podaje w deklaracji swoje dane i adres nieruchomości, z której będą
odbierane odpady komunalne. W rubryce zawierającej wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi należy pomnożyć stawkę za zadeklarowany przez siebie sposób gromadzenia
odpadów komunalnych przez liczbę osób zamieszkujących wskazaną nieruchomość i wpisać wysokość
opłaty. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) przez właściciela nieruchomości należy
rozumieć także współwłaścicieli,użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością. W świetle tej definicji właścicielem nieruchomości jest zatem zarówno posiadacz
nieruchomości, czyli ten, kto włada nią jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i użytkownik,
najemca, dzierżawca lub posiadający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą
nieruchomością (posiadacz zależny).
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami
wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela
nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst
jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz.1492) lub właścicieli lokali, jeżeli
zarząd nie został wybrany. Ustawa przenosi na osoby sprawujące zarząd nieruchomością wszystkie
obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, selektywnej zbiórki
odpadów, składania deklaracji i wnoszenia opłat.
Deklaracje zostaną dostarczone do właścicieli nieruchomości przez zatrudnionych gońców, którzy
objaśnią oraz pomogą mieszkańcom wypełnić deklaracje. Do właścicieli nieruchomości, do których
dotarcie będzie niemożliwe, deklaracje zostaną dostarczone listownie. Właściciel nieruchomości
zobowiązany jest do złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy Brody do 31 marca 2013 r. Celem tego jest
ułatwienie właścicielom nieruchomości wywiązania z ciążącego na nich nowego obowiązku. Po
upływie tego terminu właścicielenieruchomości mają obowiązek złożenia deklaracji wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia, w którym zamieszkał na
wskazanej nieruchomości pierwszy mieszkaniec. W przypadku zmiany danych stanowiących
podstawę do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia
zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym zmiana ta wystąpiła.
Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości jest aktem prawa miejscowego oraz stanowi podstawę do
prowadzenia kolejnych działań dążących do realizacji celu, jakim jest wprowadzenie nowego
systemu.

