Załącznik do uchwały Nr XXIX/214/21 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2021r.
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 art. 6n ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j.Dz.U.2021r.,poz.888 z późn. zm.)
Składający: Właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na
cele rekreacyjno – wypoczynkowe 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. W przypadku posiadania przez właściciela więcej
niż jednej takiej nieruchomości należy złożyć deklaracje odrębnie dla każdego domku z takiej nieruchomości.
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
Termin składania deklaracji : 14 dni od dnia 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,
należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT ):

□ właściciel
□ użytkownik wieczysty

□ współwłaściciel
□ zarządca nieruchomości

□ użytkownik
□ inny

C.DANE IDENTYFIKACYJNE
C.1 OSOBA FIZYCZNA
Nazwisko

Imię

Drugie imię

PESEL

Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok)*
-

Telefon kontaktowy
+

4

-

adres e-mail:

8

C.2. POZOSTAŁE PODMIOTY
Nazwa pełna/ nazwa skrócona

Nr telefonu/email

Osoby upoważnione do reprezentowania

Sposób reprezentacji

Podstawa umocowania

C.3 DANE NIERUCHOMOŚCI, na której powstają odpady
Miejscowość

Nr domu

Ulica

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

-
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C.4 ADRES DO KORESPONDENCJI, jeżeli inny niż adres nieruchomości z C.3
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

-

D. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)
Data powstania obowiązku opłaty

□ pierwsza deklaracja
(art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.)

____ - ____ - ______
dzień

miesiąc

rok

Nowa deklaracja składana w przypadku

Data powstania zmiany

□ zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości

____ - ____ - ______

opłaty
(art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)

□ korekta deklaracji

dzień

miesiąc

rok

Data korekty

____ - ____ - ______
dzień

miesiąc

rok

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK
OD DOMKU LETNISKOWEGO NA NIERUCHOMOŚCI ALBO OD INNEJ NIERUCHOMOSCI
WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACUJNO – WYPOCZYNKOWE, WSKAZANEJ
W CZĘSCI C.3
E.1 Liczba domków letniskowych na nieruchomości (wskazanej w
C.3)
E.2 Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości
ustalona w Uchwale Rady Gminy Brody
E.3 Roczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi ( Liczba nieruchomości poz. E.1 x ryczałtowa stawka
opłaty poz. E.2)

F. POUCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
1.
2.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art.3a ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnymi w administracji (j.t. Dz .U. z 2020 r. poz. 1427).
Opłatę należy uiścić bez uprzedniego wezwania w kasie Urzędu Gminy lub na odrębny nr konta : SANTANDER
BP S.A. 97 1090 1564 0000 0001 4388 7352 w terminach określonych odrębną uchwałą Rady Gminy Brody.

Imię

Nazwisko

Data wypełnienia

Podpis składającego

____ - ____ - ______
dzień

miesiąc

rok
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G. ADNOTACJE ORGANU:

POUCZENIE:
W przypadku nie wpłacenia w określonym terminie kwot zadeklarowanej opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza
deklaracja
stanowi
podstawę
do
wystawienia
tytułu
wykonawczego
zgodnie
przepisami
ustawy
z dnia 17 czerwca 1966r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (T.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1427)
Zgodnie
z
art.
6j
ust
3b
ustawy z
dnia
13
września
1996r.
o utrzymaniu
czystości
i
porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 888ze zm.) obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje na
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – za
rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.
Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez rade gminy metody, w
przypadku ich braku- uzasadnione szacunki.

.
OBJAŚNIENIA DO DOKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATYZA ZAGOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMIW GMINIE BRODY
Formularz jest przeznaczony dla właścicieli nieruchomości,. na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Brody, do których ma
zastosowanie art. 6i ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (T.j. Dz. U. z 2021r., poz. 888
ze zm.).
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami może być złożona:
1) osobiście w Urzędzie Gminy Brody, Brody ul. Rynek 2,
2) w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe ( Dz.U. z 2020r.
poz. 1041 i 2320) na adres Urząd Gminy Brody, 68-343 Brody ul. Rynek 2,
3) na adres doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy za dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych, do
właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i został wystawiony dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 tej ustawy
- interaktywny formularz deklaracji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://bip.brody.pl/ w dziale gospodarka
odpadami /deklaracje/.
4) określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
a)format elektroniczny deklaracji importu i exportu wzoru w postaci pliku XML, do których należą: styl (plik .xsl) schemat (plik .xsd),
wyróżnik(plik .xml),
b)sposób przesłania informacji przez skrzynkę podawczą ePUAP, znajdującą się na stronie internetowej : www.bip.brody.pl.
c)podpisanie złożonej deklaracji następuje poprzez zastosowanie certyfikatu kwalifikowanego ( podpis elektroniczny) lub profilu zaufanego,
Obowiązek złożenia deklaracji (D):
Złożenie deklaracji – w przypadku, gdy deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wypełniana po raz
pierwszy.
Nowa deklaracja (zmieniająca) – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, np. liczby nieruchomości letniskowych i domków znajdujących się na danej nieruchomości.
Korekta deklaracji – w przypadku zmiany danych dotyczących właściciela lub nieruchomości niemających wpływu na wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami, np. zmiana nazwiska, nadanie nazwy ulicy, nadanie numeru nieruchomości.
W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości należy wypełnić odrębną deklarację.
Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
C.1 Dane oznaczone (*) są wymagane, w przypadku nie posiadania PESEL
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C.2 Pełnomocnictwo należy wypełnić na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictwa
szczególnego lub ogólnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych
pełnomocnictw.
C.3 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
E. Właściciele nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe, są zobowiązani bez wezwania wpłacić z góry ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w
terminie do dnia 15 maja każdego roku, którego obowiązek ponoszenia dotyczy.
F.1 Ilość zadeklarowanych domków znajdujących się na nieruchomości.
F.2 Ryczałtową stawkę reguluje odrębna Uchwała.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Brody
określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej,
określonej przez radę Gminy Brody zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy.
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Brody lub przelewem na rachunek bankowy:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. o/Lubsko nr: 97 1090 1564 0000 0001 4388 7352
W przypadku dokonywania wpłat przelewem na konto bankowe Urzędu w poleceniu przelewu należy dokładnie wskazać:
- imię i nazwisko (osoby zobowiązanej do zapłaty, wskazanej w deklaracji)
- adres nieruchomości (z której odbierane są odpady komunalne)
- rok (której opłata dotyczy).
.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
a)
b)
c)
d)
8)
9)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brody reprezentowana przez Wójta (adres: Urząd Gminy Brody, ul. Rynek
2, 68-343 Brody, tel. 68 371 21 55, e-mail:gmina@brody.pl ).
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym
pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania
określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym ‒ profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię).
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu,
o którym mowa w punkcie 3.
Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
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