
UCHWAŁA NR XXII/206/14
RADY GMINY BRAŃSK

z dnia 19 lutego 2014 r.

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

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 (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 21.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVI/135/12 Rady Gminy Brańsk z 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 
806), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 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 
Uchwały Nr XVI/135/12 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2012r., przyjmuje brzmienie jak załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po 
14 dniach od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 kwietnia 2014r. 

 
Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski
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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
 

 Podstawa 

prawna 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i 951).    

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,  

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub dnia nastąpienia zmian danych 

określonych w deklaracji.  

 

 

A ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

 Wójt Gminy Brańsk 

 ul. Rynek 8 

 17-120 Brańsk 

 

B OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1. Okoliczność (należy zaznaczyć właściwą pozycję „X”) 

 

 pierwsza deklaracja          zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji 

                                             Data zaistnienia zmian   (dd-mm-rrr) -  

 

C DANE INDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

2. Rodzaj składającego deklarację (należy zaznaczyć właściwą pozycję „X”) 

 

 osoba fizyczna                       jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej                             

             

 osoba prawna                          spółka niemająca osobowości prawnej           

 

3. Rodzaj własności, posiadanie (należy zaznaczyć właściwą pozycję „X”) 

 

 właściciel         posiadacz/współposiadacz  samoistny          najemca, dzierżawca          inny            

 

 współwłaściciel       użytkownik/współużytkownik wieczysty       posiadacz/współposiadacz 

4. Nazwa pełna 

 

Nazwisko i imię ………………………………………………………………………………………………. 

 

Data urodzenia ……………………………………………………………………………. (RRRR-MM-DD) 

 

5. Imię ojca, imię matki 

 

 

6. Identyfikator  

 

PESEL ..………….……………….                                NR DOWODU OSOB………..………………. 

Załącznik do Uchwały Nr XXII/206/14

Rady Gminy Brańsk

z dnia 19 lutego 2014 r.
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C1 ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

7. Kraj 

 

 

8. Województwo 9. Powiat 

10. Gmina 

  

 

11. Ulica 12. Numer domu  13. Numer lokalu 

14. Miejscowość 

 

 

15. Kod pocztowy 16. Poczta 

 

C2 ADRES DO KORESPONDENCJI – jeżeli jest inny, niż adres z C1. 

18. Kraj  

 

 

19. Województwo 20. Powiat 

21. Gmina 

 

 

22. Ulica 23. Nr domu 24. Nr lokalu 

25. Miejscowość 

 

 

26. Kod pocztowy 27. Poczta   

   JAK WYŻEJ 

28. Telefon kontaktowy 

 

 

29. E-mail  

D 

 

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

1. Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości będą zbierane  w sposób: (należy zaznaczyć właściwą 

pozycję „X”) 

               selektywny - ,                               nieselektywny zmieszany -  

2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C1 niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

    ………… osób  (należy podać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość). 

 

Imię/imiona i Nazwiska osób zamieszkujących nieruchomość: 

1……………………………………..…………..                   6…………………………………………….… 

2………………………………………………....                   7……………………………………………..... 

3…………………………………………………                   8………………………………………………. 

4…………………………………………………                   9………………………………………………. 

5…………………………………………………                 10………………………………………………. 

 

3. Stawka opłaty za odpady komunalne zebrane w sposób selektywny 
 
(wysokość stawki określa odrębna 

Uchwała Rady Gminy Brańsk):  

a) liczba osób zamieszkałych ( od 1 do 4) …………… x 7,00 zł = ……………………………………. 

b) liczba osób zamieszkałych (od 5 do 6) ……………  x 6,00 zł = ……………………………………. 

c) liczba osób zamieszkałych (7 i powyżej) …………  x 5,00 zł = ……………………………………. 

4. Stawka opłaty za odpady komunalne zebrane w sposób nieselektywny zmieszany 
 
(wysokość stawki określa 

odrębna Uchwala Rady Gminy Brańsk):  

a) liczba osób zamieszkałych  …………… x 15,00 zł = ……………………………………. 

 

5. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………………..zł 

(słownie: złotych……………………………………………………………………………………………..).          

 

Uwagi: 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób 

zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w części C1 deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze 

odrębnej Uchwały Rady Gminy Brańsk. Przy czym za pierwsze cztery osoby stawka wynosi 7,00 zł od osoby, 

za piątą i szóstą osobę stawka wynosi 6,00 zł od osoby, a za siódmą osobę i kolejne stawka wynosi 5,00 zł od 

osoby. 

E OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że są mi znane przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych 

niezgodnych z rzeczywistością.  

30. Imię 

 

31. Nazwisko 
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32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

                                   ____-____-________ 

 

33. Podpis składającego / osoby reprezentującej  

 

F ADNOTACJE ORGANU 

34. Uwagi organu 

 

 

Pouczenie: 

1. W przypadku nieuiszczenia opłaty z części D pkt 5 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 egzekucyjnym                  

w administracji (t.j. Dz. U. z 2012 r.,  poz. 1015 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 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. 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 powstających na nieruchomościach o podobnym 

charakterze.  

 

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 religijnymi i 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. W przypadku nowych nieruchomości zamieszkałych właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację w 

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

mieszkańca. 

4. 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) właściciel nieruchomości 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.  
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