
UCHWAŁA NR VII/60/2019
RADY GMINY BRZEŹNICA

z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Brzeźnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), RADA GMINY BRZEŹNICA uchwala, co 
następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Brzeźnica, który stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani złożyć 
w Urzędzie Gminy Brzeźnica , w terminie:

1) .  14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) . 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i informacji do deklaracji określa się w formatach danych: .PDF, .JPG;

2) układ informacji i powiązań w deklaracjach elektronicznych i informacjach do deklaracji jest zgodny 
z obowiązującym wzorem deklaracji w formie pisemnej przyjętej niniejszą uchwałą;

3)  deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą składać poprzez 
elektroniczną skrzynkę podawczą dla Podmiotu „Urząd Gminy w Brzeźnicy” na Elektronicznej Platformie 
Usług Administracji Publicznej, dostępnej pod adresem: www.epuap.gov.pl , za pośrednictwem formularza 
„Pismo ogólne do podmiotu publicznego-stary wzór”;

4) deklaracja złożona za pośrednictwem ePUAP musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Brzeźnica. (Dziennik Urzędowy Województwa 
Małopolskiego z dnia 16 maja 2019 r. poz. 3946).

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 czerwca 2019 r.

Poz. 4729

http://www.epuap.gov.pl/


§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r.

 
Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kozioł
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Załącznik do uchwały Nr VII/60/2019
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 5 czerwca 2019 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych 
na terenie gminy Brzeźnica

Termin składania: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce składania: Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

WÓJT GMINY BRZEŹNICA 
ul. Krakowska 109 
34-114 Brzeźnica

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

_ Pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty od ……………………………………….)

_ Zmiana danych ( data zaistnienia zmian od ……………………………………………………………………..)
_ Wygaśnięcie obowiązku ( data wygaśnięcia od ………………………………………………………………….) 

Przyczyna złożenia zmiany danych/wygaśnięcia obowiązku:……....................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..................
C. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat):
_ Właściciel nieruchomości

_ Współwłaściciel
_ Posiadacz nieruchomości / użytkownik wieczysty

_ Najemca/dzierżawca
_ Inny(napisać jaki):…………………………………………………………………………………………………...

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię i nazwisko 
(osoba fizyczna) 
PESEL Imię ojca Imię matki
Adres zamieszkania/ Siedziba składającego deklarację
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu
Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Nr telefonu ( niewymagane) Adres e-mail (niewymagane)

Adres do korespondencji (wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

E. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Nr ewidencyjny 
działki

F. USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁAT ( zaznaczyć właściwy kwadrat):
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Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady będą zbierane i odbierane w sposób:

_ selektywny _ nieselektywny
F1.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej punkcie E niniejszej deklaracji zamieszkuje: 
(proszę wpisać liczbę mieszkańców) 
Liczba mieszkańców …………………..
F2. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY
wpisać wyliczoną kwotę …………………………………….zł

(słownie …………………………………………………………………………………………………………………zł.)
(wysokość opłaty = liczba mieszkańców z części F1 x stawka opłaty określona w obowiązującej uchwale Rady Gminy 
Brzeźnica ) 
F3. WYSOKOŚĆ OPŁATY UISZCZANEJ KWARTALNIE 

wpisać wyliczoną kwotę ……………………………………zł

(słownie …………………………………………………………………………………………………………………...zł)
(wysokość opłaty = stawka miesięczna z części F2 x 3 m-ce)

G. POUCZENIE
NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy 
Brzeźnica określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę ilość osób zamieszkałych na danej nieruchomości 
- zgodnie z art. 6o ust. 1 Ustawy.
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej 
nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec - zgodnie z art. 6i ust. 1 pkt. 1 Ustawy.
Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brzeźnica w sprawie określenia terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z art. 6l ust. 1 Ustawy.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 
zmiany. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości należna jest za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana - zgodnie z art. 6m ust. 2 Ustawy.
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Brzeźnica 
zawiadomi właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako 
iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest 
obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu - zgodnie z art. 6m 
ust. 2a Ustawy.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta, z siedzibą Urzędu 
przy ul. Krakowskiej 109, 34-114 Brzeźnica.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail iod@brzeznica.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na 
podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego art. 6m. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie 
przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego 
polecenie, w szczególności podmiotowi z którym zostanie zawarta umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeźnica.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia 
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roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych spowoduje określenie 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji przez wójta. 
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…........................................................                                             ….............................................
             (miejscowość i data)                                                                                                (czytelny podpis)
I. ADNOTACJE ORGANU
Uwagi

J. OBJAŚNIENIA
·Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty 
przyjętej zgodnie             z Uchwałą Rady Gminy Brzeźnica.
·W przypadku złożenia pierwszej deklaracji należy podać datę zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca. 
·W przypadku składania zmiany danych w deklaracji należy podać datę nastąpienia zmiany ilości osób 
zamieszkujących lub innego czynnika będącego podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpisując jednocześnie w części B stosowne uzasadnienie.
·W przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości (np. na skutek czasowego 
opuszczenia mieszkańców na okres dłuższy niż 1 pełen miesiąc kalendarzowy) właściciel nieruchomości 
winien złożyć nową deklarację, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty, wpisując jednocześnie 
w części B niniejszej deklaracji stosowne uzasadnienie oraz w części F1 należy wpisać wartość „0”. 
W przypadku ponownego zamieszkania mieszkańca na danej nieruchomości jej właściciel jest obowiązany 
złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty zamieszkania.
·W przypadku zbycia nieruchomości, dotychczasowy właściciel nieruchomości w terminie 14 dni od daty 
zmiany właściciela składa deklarację, zgłaszając ustanie obowiązku uiszczania opłaty, wpisując jednocześnie 
w części B stosowne uzasadnienie. Nowy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć pierwszą deklarację 
w terminie 14 dni od daty zamieszkania na nieruchomości.

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kozioł
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