
UCHWAŁA NR XVI/135/12
RADY GMINY BRAŃSK

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie 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 gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, 
poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, 
poz.1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U.z 2012 r. poz. 391 i 951), Rada Gminy Brańsk uchwala, co następuje: 

§ 1. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Brańsk, obejmujący 
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego zwanej dalej "deklaracją" określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w dniu wejścia w życie niniejszej 
uchwały, zobowiązani są złożyć do Urzędu Gminy Brańsk ul. Rynek 8 (sekretariat) pisemnie ( osobiście lub 
listownie) lub za pomocą telefaksu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres wskazany w BIP 
Urzędu Gminy Brańsk deklarację, o której mowa w § 1, w terminie do dnia 31.03.2013 r. 

2. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują 
mieszkańcy, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Brańsk (sekretariat) pisemnie ( osobiście lub listownie) lub 
za pomocą telefaksu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres wskazany w BIP Urzędu Gminy 
Brańsk deklarację, o której mowa w § 1, 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 14 dni od 
dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się 
za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji: 

1) potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy poza granicami Gminy Brańsk, 

2) zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki w szkole lub uczelni w miejscowości oddalonej o ponad 100 
kilometrów od Gminy Brańsk, 

3) dokument potwierdzający pracę w miejscowości oddalonej o ponad 100 kilometrów od Gminy Brańsk. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk. 

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

 
Przewodniczący Rady Gminy 

Feliks 
Aleksander Wróblewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/135/12 

Rady Gminy Brańsk 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

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

( WYPELNIAĆ POLA JASNE) 
__________________________________________________________________________________________

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
DLA NIERUCHOMOSCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Id: D41F29B8-B5FE-42C8-99B9-AF85485FA7AE. Podpisany Strona 1



Id: D41F29B8-B5FE-42C8-99B9-AF85485FA7AE. Podpisany Strona 2



Pouczenie:

1. W przypadku nieuiszczenia opłaty z części D pkt 4 w terminie określonym stosowną Uchwałą Rady Gminy Brańsk lub

uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnymw administracji (Dz. U. z 2005 r., Nr 229,

poz. 1945 z późn. zm.).

2. Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel

nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi w terminie 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 właściciel

nieruchomości jest obowiązanyzłożyćnową deklaracjęw terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła

zmiana.

3. Zgodnie z art. 6 o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze

decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki , w tym

średnią ilość odpadów komunalnych powstającychna nieruchomościach o podobnymcharakterze.

Objaśnienia:

1. Mieszkańcem jest osoba fizyczna mająca na terenie gminy Brańsk miejsce zamieszkania, czyli jest to miejsce, w którym

osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z

wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami

religijnymii innymi.

2. Przez selektywne gromadzenie i zbieranie odpadowe rozumie się gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach,
powstających w gospodarstwach domowych poszczególnych rodzajów odpadów z podziałem w szczególności na:
tworzywa sztuczne, opakowania metale, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, szkło białe i kolorowe,
makulatura , popiół lub żużel, odpady zielone (trawa, liście).

3. Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Brańsk w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 31 marca 2013 r.

4. W przypadku nowych nieruchomości zamieszkałychpo dniu 31 marca 2013 r., właścicielnieruchomości obowiązany jest

złożyć deklarację w Urzędzie Gminy Brańsk w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości

pierwszegomieszkańca.

5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi ( np. zmiany liczby osób zamieszkałych daną nieruchomość lub zmiany sposobu gromadzenia i zbierania

odpadów) właścicielnieruchomości obowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Brańsk nową deklarację w terminie 14 dni

od dnia nastąpienia zmiany.Opłatę tą uiszcza się za miesiąc,w którym nastąpiła zmiana.

1 Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania

odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzenie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi

odsetkami.Należy zaznaczyćwłaściwykwadrat.
2 W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wskazać stawkę podstawową, a przy

wyborze selektywnejzbiórkiodpadów komunalnych należywybrać stawkę obniżoną.
3Załącznikido deklamacjizostałyokreśloneuchwałą Rady GminyBrańsk.

PrzewodniczącyRady Gminy

FeliksAleksanderWróblewski
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