
UCHWAŁA NR XII/108/2020 
RADY GMINY BRAŃSK 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 713)  oraz art. 6m ust. 1a i 1b, art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz.1579 oraz 
z 2020 r. poz.150, poz. 284 i 875) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Brańsk, 
stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia w Urzędzie Gminy Brańsk deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

§ 3.  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła. 

§ 4.  Deklarację, o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości 
obowiązany jest złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Brańsk, listownie na adres: Urząd Gminy Brańsk, ul. 
Rynek 8, 17-120 Brańsk bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

§ 5.  W przypadku złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy dokument 
przekazać w formacie elektronicznym XML z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym z wykorzystaniem 
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej „e-PUAP” lub opatrzony bezpiecznym 
podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy certyfikatu. 

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk. 

§ 7.  Traci moc Uchwała NR IV/37/2019 Rady Gminy Brańsk z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego 
z 2019 r. poz. 1160) i Uchwała NR XI/91/2020 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 marca 2020 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. 
Urz. Województwa Podlaskiego z 2020 r. poz. 1819). 

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Grażyna Płonowska 
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Załącznik do uchwały Nr XII/108/2020 

Rady Gminy Brańsk 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ 

MIESZKAŃCY 

DEKLARACJĘ WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, 
CZYTELNIE, NIEBIESKIM LUB CZARNYM KOLOREM 

(WYPELNIAĆ POLA JASNE) 

Podstawa 
prawna 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.)    

Składający Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 

Termin 
składania 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 
w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI A 
Wójt Gminy Brańsk 
 ul. Rynek 8 
 17-120 Brańsk 
OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI B 
1. Okoliczność (należy zaznaczyć właściwą pozycję „X”) 
- pierwsza deklaracja        - zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji       - korekta deklaracji 
 
Data zaistnienia zmian   (RRRR-MM-DD)   ________ -____-____ 

DANE INDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
2. Rodzaj składającego deklarację (należy zaznaczyć właściwą pozycję) 
- osoba fizyczna                       
- osoba prawna    
- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej                                               
3. Rodzaj własności, posiadanie (należy zaznaczyć właściwą pozycję) 
- właściciel         
- współwłaściciel 
- użytkownik/współużytkownik wieczysty 
- zarządca/użytkownik            
- inny            
4. Nazwisko i imię/pełna nazwa 
 
 
5. Imię ojca, imię matki 
 

C 

6. PESEL/NIP 

ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
C1 7. Kraj 

 
8. Województwo 9. Powiat 
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10. Gmina 
 

11. Ulica 12. Numer domu  13. Numer lokalu 

14. Miejscowość 
 

15. Kod pocztowy 16. Poczta 

ADRES DO KORESPONDENCJI – jeżeli jest inny, niż adres z C1. 
17. Kraj  
 

18. Województwo 19. Powiat 

20. Gmina 
 

21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 

24. Miejscowość 
 

25. Kod pocztowy 26. Poczta  
   JAK WYŻEJ 

C2 

27. Telefon kontaktowy 28. E-mail 

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
29. Ilość osób zamieszkujących na nieruchomości wskazanej w części C1 niniejszej deklaracji  

….………………….  

30. Stawka opłaty                                                                                                                   
…………………. zł 

D 

31. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty określonej odrębną uchwałą) : 
 

…….……….. x ……….…zł = …………….…..zł 
 
słownie złotych ………………………….……………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 
STANOWIĄCYCH OPDADY KOMUNALNE NA NIERUCHOMOŚCIACH ZABUDOWANYCH 
BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI 
32. Oświadczenie (należy zaznaczyć właściwą pozycję) 

Oświadczam, że na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wskazanej 
w części C1posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję nim bioodpady stanowiące odpady komunalne. 

- TAK                                                - NIE 

33. Kwota przysługującego zwolnienia (iloczyn ilości osób zamieszkałych x kwota przysługującego zwolnienia) 
 

…………………. zł 

E 

34. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po odliczeniu częściowego 
zwolnienia (kwota opłaty wskazana w poz. 31 pomniejszona o wysokość miesięcznego zwolnienia wykazanego w poz. 33) 
 

…………………. zł 
 
 
słownie złotych ………………………….………………………………………………………………. 
OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że wszystkie dane podane w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.  
35. Imię 
 

36. Nazwisko 

F 

37. Data wypełnienia (RRRR-MM-DD) 
                ________ -____-____ 

38. Podpis składającego / osoby reprezentującej  
 

G ADNOTACJE ORGANU 
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39. Uwagi 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. 

Obowiązek informacyjny stosowany w związku z przetwarzaniem danych osobowych w oparciu 
o wymogi prawa 

᠆ Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy w Brańsku, ul. Rynek 
8, 17-120 Brańsk, reprezentowany przez Wójta Gminy Brańsk. Może Pan/Pani skontaktować się z nami 
osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 85 737 50 31 

᠆ W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez UG danych osobowych może się Pan/Pani 
skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej 
na adres: iod_ug_bransk@podlaskie.pl 

᠆ Pana/Pani dane osobowe zebraliśmy na podstawie przyjętych wniosków i prowadzonej z Panem/Panią 
korespondencji. Dodatkowo dane te mogą być uzupełniane o dane osobowe pochodzące z innych źródeł – od 
organów administracji publicznej, w szczególności z centralnych systemów informatycznych. 

᠆ Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi, wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań 
publicznych realizowanych przez Urząd Gminy. 

᠆ Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na 
podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi 
serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego. 

᠆ Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań 
w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane 
wyłącznie w calach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją archiwalną. 

᠆ Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. 
Ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych. 

᠆ Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania 
zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.
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