UCHWAŁA NR XX/224/12
RADY GMINY BRENNA
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6n ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391),
art. 11 ust. 2 i art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r. Nr 152, poz. 897 ze zm.) oraz po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna, Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie
Gminy Brenna w terminie:
1) do 31 marca 2013 r. - 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.
2. Do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy
dołączyć kopię umowy zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą na odbieranie odpadów
komunalnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Marek Wojnar
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Załącznik do Uchwały Nr XX/224/12
Rady Gminy Brenna
z dnia 29 listopada 2012 r.

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

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych
połoŜonych na terenie Gminy Brenna

Miejsce składania:
Termin składania:

Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
Pierwszy termin składania do 31 marca 2013 r. lub w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie
obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty 1)

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOśENIA DEKLARACJI

WÓJT GMINY BRENNA
ul. Wyzwolenia 77
43-438 Brenna
B. OBOWIĄZEK ZŁOśENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złoŜenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)


PIERWSZA DEKLARACJA



ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ



Właściciel



Współwłaściciel



UŜytkownik wieczysty

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1 RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)



Osoba fizyczna





Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Osoba prawna
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D.2. Nazwa pełna
IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych)
NAZWA (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

D.3. Identyfikator
PESEL
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu

E-mail

D.4. Adres do korespondencji
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
E.1. Nazwa pełna
IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych)
NAZWA (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

E.1.1. Identyfikator
PESEL
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu

E-mail

E.1.2. Adres do korespondencji
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E.2. Nazwa pełna
IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych)
NAZWA (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

E.2.1. Identyfikator
PESEL
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu

E-mail
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E.2.2. Adres do korespondencji
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E.3. Nazwa pełna
IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych)

NAZWA (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

E.3.1. Identyfikator
PESEL
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu

E-mail

E.3.2. Adres do korespondencji
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów:
….................................. obręb …...................................

G. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, Ŝe na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji zamieszkuje:
…................................................................................................................... osób (podać liczbę mieszkańców)
Odpady komunalne gromadzone są w sposób:



selektywny



nieselektywny

H. Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami na nieruchomości
H. 1. Stawka opłaty za odbiór odpadów zmieszanych
............................. zł
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H.2. Stawka opłaty za odbiór odpadów segregowanych
…......................... zł
Opłata za gospodarowanie odpadami wynosi:
/ Iloczyn liczby osób zamieszkałych i stawki z poz. H.1. lub H.2./

…........................

zł

Oświadczam, Ŝe powstałe na terenie nieruchomości odpady kuchenne, odpady z
TAK / NIE
terenów zielonych i odpady ogrodowe zagospodaruję we własnym zakresie, w
kompostowniku zlokalizowanym na terenie mojej nieruchomości (zaznaczyć odp.).
Szacunkowa miesięczna masa odpadów kuchennych, odpadów z terenów zielonych oraz odpadów
ogrodowych zagospodarowywana na kompostowniku ......................................................................... m3
Oświadczam, Ŝe uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, Ŝe podane w
niniejszej deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Art. 233 § 1 Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3.

Data wypełnienia
deklaracji przez
składającego

Podpis/y

I. ADNOTACJE ORGANU

Data i podpis przyjmującego deklarację

Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w
niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
Do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naleŜy dołączyć kopię umowy
zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych.
Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złoŜyć deklarację do Wójta Gminy Brenna 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 naleŜnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złoŜyć nową deklarację do Wójta Gminy Brenna w terminie
14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
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