UCHWAŁA NR XX/157/2012
RADY GMINY BRZUZE
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej
na terenie Gminy Brzuze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.
1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567) art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 391)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1) Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej
zawarte, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2) W celu potwierdzenia danych zawartych w deklaracji o której mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości
zobowiązani są dostarczyć w szczególności:
a) oświadczenia o faktycznym zamieszkiwaniu bądź niezamieszkiwaniu danej osoby,
b) zaświadczenia ze szkoły lub uczelni (ważną legitymację)
c) dokumenty potwierdzające zamieszkanie na terenie innej gminy, kraju lub w innym niż miejsce
zameldowania lokalu na terenie Gminy Brzuze.
§ 2. Deklarację, o której mowa w §1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy
Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze, w następujących terminach:
1) do 15 marca 2013 roku – dla pierwszej deklaracji,
2) w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w ciągu 14 dni od
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzuze.
§ 4. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.
2) Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Brzuze.

Przewodniczący Rady Gminy
Brzuze
Krzysztof Budziński
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Uzasadnienie
Uchwała ma charakter obligatoryjny, a obowiązek jej podjęcia wynika z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi, że rada gminy uwzględniając 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 właścicieli nieruchomości. Zgodnie z ust. 2 cytowanego artykułu
w uchwale tej rada gminy może również określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
o wysokości opłaty. Określenie takich dokumentów w niniejszej uchwale pozwoli na ewentualną weryfikację
danych zawartych w deklaracji. Niniejsza uchwała ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, ponieważ złożona przez właściciela nieruchomości
deklaracja, w przypadku nie wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do
wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W związku z powyższym podjęcie uchwały było uzasadnione.
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Załącznik do Uchwały Nr XX/157/2012
Rady Gminy Brzuze
z dnia 28 grudnia 2012 r.
POLA PUSTE WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., Poz. 391).
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brzuze
(właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Miejsce składania:

Urząd Gminy Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze.

Termin składania:

Pierwszy termin składania do 15 marca 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

WÓJT GMINY BRZUZE

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”)

□ PIERWSZA DEKLARACJA
□ ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI
W razie zmiany danych podać datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie.

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi
Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”)

□

osoba fizyczna

□

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”)

□

właściciel nieruchomości

□

współwłaściciel nieruchomości

□

najemca, dzierżawca nieruchomości

□

użytkownik wieczysty nieruchomości

□

zarządca nieruchomości wspólnej

□

inny podmiot władający nieruchomością

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

IDENTYFIKATOR PODATKOWY1:
ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon kontaktowy

Nr lokalu

Adres e-mail

Identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL
nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług albo numer NIP –
w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
1
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C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Nazwa ulicy
Nr budynku
Nr ewidencyjny działki z rejestru gruntów

OŚWIADCZAM, ŻE:

□ gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę w wysokości: 7,00 zł od osoby2
□ nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuje stawkę w wysokości: 10,00 zł od osoby
D. INFORMACJA O OSOBACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
Oświadczam, że na

terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej

deklaracji zamieszkuje:

……….………….osób
Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
….………………….……….

X

………………………………

(łączna liczba mieszkańców)

(stawka opłaty)

=

………………………….………… zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

(słownie: ……….……………………………………………………………………………………………….złotych)
E. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………
(miejscowość i data)

…………………..………………..
(czytelny podpis)

G. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
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 2005 r. Nr 229, poz.1954 z późn. zm.).
Deklarację składa się dla każdej nieruchomości oddzielnie. Przy czym w zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca
lub inny podmiot władający nieruchomością.
Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości
jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości
jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana
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 Gminy określa w drodze decyzji
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
2

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi
odsetkami.
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