UCHWAŁA NR XVIII/118/2016
RADY GMINY BRZUZE
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości 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 (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250), uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, gdzie znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy
Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze, w terminach określonych w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250).
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Brzuze Nr XXII/169/2013.z dnia 7 marca 2013 r. (Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z roku 2013, poz. 1123) oraz Uchwała zmieniająca NR XXVI/190/2013
Rady Gminy Brzuze z dnia 1 sierpnia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z roku
2013, poz. 2624) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obowiązującej na terenie Gminy Brzuze.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzuze.
§ 5. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku.
3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Brzuze.

Przewodniczący Rady Gminy
Brzuze
Krzysztof Budziński

Id: 6F37737D-D568-4242-8861-1B5BE9F81CD2. Podpisany

Strona 1

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

Terminy składania:

Miejsce składania:

Ustawa z13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
Deklarację według, niniejszego wzoru ma obowiązek złożyć właściciel położonej na terenie
Gminy Brzuze nieruchomości. Przez właściciela rozumie się także współwłaściciela,
użytkownika wieczystego oraz jednostkę organizacyjną posiadającą nieruchomość w
zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.
- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
- w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości opłaty określonej w deklaracji.
1) Urząd Gminy w Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze

A.
ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI I DATA ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Nazwa i adres organu:
Data złożenia (wypełnia przedstawiciel organu):
WÓJT GMINY BRZUZE
BRZUZE 62
87-517 BRZUZE
……….-…………-……………….
(dzień-miesiąc-rok)

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

B.
1.

Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć „x” właściwy kwadrat)

Pierwsza deklaracja

Zmiana danych zawartych w deklaracji

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

C.
2.

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć „X” właściwy kwadrat)

Właściciel nieruchomości

Współwłaściciel

Użytkownik wieczysty

Jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

D.
3.

Składający podmiot (zaznaczyć „X” właściwy kwadrat)

Osoba fizyczna

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
4.

Imię i nazwisko* / Pełna nazwa**:

5.

PESEL*

6.

Regon**:

7.

Numer telefonu (nieobowiązkowo)

8.

E-mail: (nieobowiązkowo)
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E.

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
9.

Kraj:

13. Miejscowość:

10. Województwo:

11. Powiat:

12. Gmina:

14. Ulica:

15. Nr. nieruchomości:

16. Nr lokalu:

17. Kod pocztowy:

18. Poczta:

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRE POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (Deklaracja dotyczyć może tylko

F.

19. Miejscowość:

jednej nieruchomości, a więc dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną Deklarację)
20. Ulica
21. Nr nieruchomości/domu

22. Nr lokalu

23. Kod pocztowy:

24. Poczta:

25. Nr ewidencyjny działki:

G.
DEKLAROWANY SPOSÓB ODBIERANIA ODPADÓW:
Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób następujący:
(zaznaczyć „X” właściwy kwadrat)

26. Zmieszany

27. Selektywny

DEKLAROWANA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
28. Zamieszkuje:
Oświadczam, że na terenie
nieruchomości wskazanej w części F
H.
1.

………………………………

Miesięczna stawka opłaty za osobę

Miesięczna kwota opłaty (należy
wypełnić poz. 31 lub 32):
Jeżeli zaznaczono poz. 26, zależy
wpisać kwotę sumy iloczynu z
poz. 28 i poz. 29
2. Jeżeli zaznaczono poz. 27, należy
wpisać kwotę sumy iloczynu poz.
28 i poz. 30
1.

29.

30.

………………………………
Jeżeli zaznaczono poz. 26

………………………………
Jeżeli zaznaczono poz. 27

31.

32.
………………………………
poz. 28 x poz. 29

………………………………
poz. 28 x poz. 30

33. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi słownie (poz. 31 lub poz. 32):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zł
2.

Dotyczy nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości na wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji:
34. Zlokalizowanych jest ………………. domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
35.Wyliczenie należnej opłaty:
………………………………………. x ………………………………………. =……………………………………….
Liczba domków letniskowych lub
Stawka opłaty
Iloczyn liczby domków letniskowych lub
innych nieruchomości rekreacyjnoinnych nieruchomości wykorzystywanych
wypoczynkowych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i stawki opłaty
36. Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi słownie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...zł

I.
POUCZENIE
37. Poucza się, że deklaracja stanowi podstawę wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
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17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tj. z dnia 6 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.
599)
J.
DATA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
38. Data wypełnienia
45. Czytelny podpis (z imieniem i nazwiskiem):
…………-…………-…………
(dzień
- miesiąc - rok)

K.

ADNOTACJE ORGANU

Objaśnienia:
● zbiórka zmieszana odpadów komunalnych – wszystkie odpady zbierane są do jednego pojemnika bez podziału na poszczególne frakcje z
wyjątkiem odzieży i tekstyliów, budowlanych i rozbiórkowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, przeterminowanych leków,
chemikaliów, zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
● zbiórka selektywna odpadów komunalnych – odpady komunalne zbierać należy dzieląc je na następujące frakcje:
- tworzywa sztuczne
- szkło
-papier i tektura
- metale
- odpady ulegające biodegradacji
- pozostałości po segregacji czyli tzw. Odpady zmieszane – pojemnika w kolorze np. stalowym ciemno szarym, czarnym lub zielonym
Sposób zbierania odpadów podlegał będzie bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych Wójt Gminy Brzuze w drodze decyzji naliczy opłatę za nieselektywne/zmieszane zbieranie i oddawanie odpadów

*Dotyczy osób fizycznych
**Dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2015 r.) dotychczasowe akty
prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 61, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4, 6k ust. 1 i ust. 2 ustawy
zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od
dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. W związku z powyższym zapisem wszystkie akty prawa
miejscowego wydane na podstawie zmienianych przepisów tracą moc po upływie 18 miesięcy od wejścia w
życie ustawy nowelizującej. Ustawa zmieniająca została opublikowana w dzienniku urzędowym w dniu 17
stycznia 2015 r. w związku z czym powstaje konieczność przyjęcia na nowo części uchwał regulujących zasady
gospodarowania odpadami komunalnymi.
W niniejszej uchwale określono nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. W stosunku do dotychczas obowiązującej uchwały
jedyną zmianą jest dodanie zapisów określających stawki opłaty rocznej dla nieruchomości na których
zlokalizowane są domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe. Potrzeba określenia nowego wzoru deklaracji powstała w związku z podjęciem uchwały w
sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
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