DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 30 grudnia 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Nej-Kanarek; Dyrektor Wydz. Prawnego ZUW w
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Data: 30.12.2019 13:09:32

UCHWAŁA NR XIII/94/2019
RADY GMINY BROJCE
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Rada Gminy Brojce
uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Brojce, stanowiący załącznik nr
1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się do Wójta
Gminy Brojce w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2. 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 zmiana. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana.
3. W przypadku gdy właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość
zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca
w terminie do 6 miesięcy od daty tego zdarzenia opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zmienionej wysokości uiszcza się od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.
4. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel
nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, które stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego.
§ 3. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:
1) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe w innym miejscu niż miejsce zameldowania, stanowiące
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 właściciele nieruchomości mogą złożyć za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
2. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie
i przesłanie formularza elektronicznego umieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji
publicznej zwanej dalej ePUAP.
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3. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 zezm.)
lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).
§ 5. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia
w życie uchwały zachowują moc do czasu złożenia przez właścicieli nieruchomości korekty deklaracji lub
nowej deklaracji, o której mowa w § 2 ust. 2, 3.
§ 6. Traci moc uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Brojce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na tereni Gminy Brojce.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brojce.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2020 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Fudała
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POLA JASNE WYPEŁNIA; WŁAŚCICIEL, WSPÓŁWŁAŚCICIELE, UŻYTKOWNIK WIECZYSTY, ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
LUB PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony dla nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Brojce

Miejsce
składania:

Urząd Gminy Brojce, ul. Długa 48, 72-304 Brojce, ePUAP
/q00re71nco/skrytka

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY BROJCE
ul. Długa 48
72-304 Brojce

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):


NOWA DEKLARACJA - PIERWSZA DEKLARACJA - data zamieszkania: ….. …… …….
DD-MM-RRRR


NOWA DEKLARACJI – ZMIANA DANYCH – data zmiany: …… ……. ……..
DD-MM-RRRR


KOREKTA DEKLARACJI – data zmiany: …… …… …….
DD-MM-RRRR

Uzasadnienie złożenia deklaracji:
Zamieszkanie nowonarodzonego dziecka:



Przyjazd - zamieszkanie mieszkańca z innej gminy: 
Przyjazd mieszkańca z zagranicy: 
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Zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości: 
Wyjazd mieszkańca do innej gminy: 
Inny /podać jaki/
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(zaznaczyć właściwy kwadrat):

 WŁAŚCICIEL,WSPÓŁWŁAŚCIEL
 UŻYTKOWNIK WIECZYSTY,
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

 INNY PODMIOT WŁADAJĄCY
NIERUCHOMOŚCIĄ
D. DANE SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ
(zaznaczyć właściwy kwadrat):

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO







OSOBA(Y)
FIZYCZNA(E)

OSOBA PRAWNA

JEDNOSTKA
ORGANIZACYJNA
NIEPOSIADAJĄCA
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

IMIĘ I NAZWISKO
1………………………………………………………………………………………………………………….

ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

PESEL

TEL:

E-MAIL

IMIĘ OJCA
PRACODAWCA

IMIĘ MATKI

NR LOKALU
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IMIE I NAZWISKO MAŁŻONKA²
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

PESEL

TEL:

E-MAIL

NR LOKALU

2…………………………………………………………………………………………………………………

ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

PESEL

TEL:

E-MAIL

IMIĘ OJCA

NR LOKALU

IMIĘ MATKI

PRACODAWCA

IMIE I NAZWISKO MAŁŻONKA²
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

PESEL

TEL:

E-MAIL

NR LOKALU

W PRZYPADKU, GDY WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JEST WIĘCEJ ANIŻELI PÓL
W CZĘŚCI D NINIEJSZEJ DEKLARACJI – POZOSTAŁE OSOBY SKŁADAJĄCE DEKLARACJĘ
WYPEŁNIAJĄ ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI – OBOWIĄZEK WYPEŁNIENIA ZAŁACZNIKA
DO DEKLARACJI DOTYCZY RÓWNIEŻ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ

NAZWA PEŁNA³:
…………………………………………………………………………………………………………
REGON

______________

NIP

______________

ADRES SIEDZIBY
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

TEL:

E-MAIL

NR LOKALU
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, KTÓREJ DOTYCZY
DEKLARACJA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW

DOTYCZY WŁAŚCICIELI ZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMOŚCI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji
zamieszkuje: …………………………………………………………………………..
(należy podać liczbę mieszkańców)

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części E wyposażona jest w kompostownik
przydomowy oraz oświadczam, że bioodpady powstające na nieruchomości w całości są w
nim zagospodarowywane

□ TAK

□ NIE
(zaznaczyć właściwe)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
…………….…………… zł
słownie złotych:
………………………………………………………………………………………………...
* niepotrzebne skreślić

USTANIE OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji od
…… …….. ……. nikt nie zamieszkuje.
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F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO (YCH) DEKLARACJĘ / OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia
2016r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)
informujemy, iż:
1.Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Brojce z
siedzibą 72-304 Brojce, ul. Długa 48, w imieniu którego działania realizuje Urząd Gminy w Brojcach
z siedzibą 72-304 Brojce, ul. Długa 48.
2.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub administracji rządowej nałożonych
ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy
będącej następstwem prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na
wniosek, rozpatrzenia wniosku lub skargi, zgodnie z terminem określonym w instrukcji
kancelaryjnej.
4.Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom
administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny
w otrzymaniu danych oraz podmiotom wspierającym Administratora w wypełnianiu obowiązków,
świadczeniu usług, w tym zapewniającym dostawę, i wsparcie systemów teleinformatycznych, w
których przetwarzane są dane osobowe.
5.Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
również w formie profilowania.
6.Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów administracji poza Unią
Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć.
Jeśli będziemy musieli przenieść Państwa dane osobowe do innych podmiotów poza UE/EOG,
dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że
odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych.
7.Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo iż
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy
określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
9.Obowiązek podania danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu
zamieszkania lub/i zameldowania) wynika z ustaw szczegółowych w zależności od rodzaju
prowadzonego postępowania administracyjnego, rozpatrywanego wniosku lub skargi pod rygorem
braku ich rozpatrzenia.
10.Dane osobowe oznaczone w deklaracji jako „dodatkowe” lub „uzupełniające” podawane są
przez Państwa dobrowolnie.
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11.Możecie Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość
na adres e-mail odo@brojce.net.pl lub wysyłając pismo na adres siedziby Administratora. W
przypadku jakichkolwiek pytań możesz także skontaktować się telefonicznie 913861194.
Oświadczam, że zostałam(-em) poinformowana(-y) oraz zapoznałam(-em) się z klauzulą
informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie w związku z ustawą o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

.............................
(czytelny podpis)

.............................
(miejscowość i data)

.............................
(czytelny podpis)

G. ADNOTACJE 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 (Dz. U. z 2019 r. poz.
1438 ze zm.).
¹²³-

podanie rachunku bankowego jest dobrowolne
nie wypełnia małżonek, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność łączną – małżeńską
wypełnia osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Objaśnienia:
1) Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć (wysłać) w Urzędzie
Gminy w Brojcach, ul. Długa 48, 72-304 Brojce w formie papierowej lub elektronicznie na Elektroniczną
Skrzynkę Podawczą Gminy Brojce na platformie ePUAP potwierdzoną za pomocą kwalifikowanego podpisu
elektronicznego lub profilu zaufanego.
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi do Wójta Gminy Brojce 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 zmiana. Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
4) W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca,
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w
gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca
następnego, po którym nastąpiła zmiana.
5) W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub
spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu
lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
* niepotrzebne skreślić
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…………………………………......................
(imię i nazwisko osoby składającej deklarację)

…………………………………..
(miejscowość i data)

………………………………….
(PESEL)
…………………………………………………
…………………………………………………
(adres nieruchomości)

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że niżej wymieniona(e) osoba(y) zameldowana(e) pod w/w
adresem zamieszkuje(ą) w innym miejscu niż miejsce zameldowania
Lp.
1

Imię i nazwisko

PESEL

Rzeczywisty adres zamieszkania

2
3
4
5
6

…………………………….............................
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

