
UCHWAŁA NR XLVI/369/22 
RADY GMINY BRENNA 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zmieszkałych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1297), Rada Gminy 
Brenna uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Brenna. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XII/134/19 Rady Gminy Brenna 
z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Seweryn Greń 
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POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 
 

 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Podstawa prawna: 

 

Składający: 

Miejsce składania: 

Termin składania: 

Ustawa z dnia 3 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brenna. 

Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna 

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 

danej nieruchomości odpadów komunalnych; 

- 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. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY BRENNA, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 PIERWSZA DEKLARACJA OBOWIĄZUJE OD DNIA1 …………………………………..………... 

 NOWA DEKLARACJA (ZMIANA DANYCH) OBOWIĄZUJE OD DNIA2 ..……………………… 

 zamieszkanie nowonarodzonego dziecka  zgon mieszkańca 

 zmiana miejsca zamieszkania  przyjazd mieszkańca z zagranicy 

 wygaśnięcie obowiązku 

 DEKLARACJA KORYGUJĄCA DEKLARACJĘ Z DNIA3 …………………………………..………... 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

 Właściciel  Użytkownik wieczysty 

 Współwłaściciel  Inny podmiot władający nieruchomością…………………………….. 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

D.1. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 Osoba fizyczna  Osoba prawna 

 Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

D.2. Nazwa pełna 

IMIĘ I NAZWISKO (dot. osób fizycznych) / NAZWA (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

 

D.3. Identyfikator4 

PESEL/ NIP 

Kraj Województwo Powiat Gmina 

Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość 

Kod pocztowy Poczta Nr telefonu * E-mail * 

D.4. Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres w pozycji D.3.) 

Kraj Województwo Powiat Gmina 

Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość 

Kod pocztowy Poczta 

Załącznik do uchwały Nr XLVI/369/22

Rady Gminy Brenna

z dnia 30 listopada 2022 r.
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E. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

E.1. Nazwa pełna 

IMIĘ I NAZWISKO (dot. osób fizycznych) / NAZWA (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

 

E.1.1. Identyfikator4 

PESEL/ NIP 

Kraj Województwo Powiat Gmina 

Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość 

Kod pocztowy Poczta Nr telefonu * E-mail * 

E.1.2. Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres w pozycji E.1.1.) 

Kraj Województwo Powiat Gmina 

Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość 

Kod pocztowy Poczta 

E.2. Nazwa pełna 

IMIĘ I NAZWISKO (dot. osób fizycznych) / NAZWA (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

 

E.2.1. Identyfikator4 

PESEL/ NIP 

Kraj Województwo Powiat Gmina 

Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość 

Kod pocztowy Poczta Nr telefonu * E-mail * 

E.2.2. Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres w pozycji E.2.1.) 

Kraj Województwo Powiat Gmina 

Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość 

Kod pocztowy Poczta 

E.3. Nazwa pełna 

IMIĘ I NAZWISKO (dot. osób fizycznych) / NAZWA (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

 

E.3.1. Identyfikator4 

PESEL/ NIP 

Kraj Województwo Powiat Gmina 

Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość 

Kod pocztowy Poczta Nr telefonu * E-mail * 

E.3.2. Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres w pozycji E.3.1.) 

Kraj Województwo Powiat Gmina 

Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość 

Kod pocztowy  Poczta 
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F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE POŁOŻONEJ NA 

TERENIE GMINY BRENNA 

Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość 

Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów: ….................................. obręb …...................................... 

Wypełnić tylko w przypadku gdy nieruchomość nie ma przydzielonego adresu (nr budynku) lub pod tym samym adresem 

jest więcej niż jedna nieruchomość. 

G. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

…............................. osób  (............................................................. ) 
(podać liczbę mieszkańców) (liczba osób słownie) 

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

H.1. Stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych5 
 
......................... zł 

H.2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

(iloczyn liczby osób zamieszkałych wskazanych w poz. G. i stawki z poz. H.1. ) 

 

 
…..................... zł 

 H.3. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji bioodpady stanowiące odpady 

komunalne będą poddane procesowi kompostowania w kompostowniku przydomowym z przeznaczeniem do własnego 

wykorzystania kompostu: 

 TAK  NIE 

 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK,  należy wypełnić poz. H.4., H.5., H.6. 

 H.4. Wysokość przysługującego zwolnienia6 
 

......................... zł 

 H.5. Łączna miesięczna kwota przysługującego zwolnienia (iloczyn poz. G i poz. H.4.) 
 

......................... zł 

 H.6. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zwolnieniu wynosi: 

(różnica poz. H.2. i poz. H.5.) 

 

 

......................... zł 

I. POUCZENIE 

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 

niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 479 ze zm.). 

Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brenna w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel 

nieruchomości obowiązany  jest  złożyć nową deklarację w terminie do  10 dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu,  w którym nastąpiła 

zmiana. 

Właściciel   nieruchomości    nie    może    złożyć    deklaracji    zmniejszającej    wysokość    zobowiązania    za    okres    wsteczny, z wyjątkiem 

sytuacji dotyczącej śmierci mieszkańca. 

W przypadku niewywiązywania się właściciela nieruchomości z obowiązku w zakresie selektywnego zbieranie odpadów komunalnych, Wójt 

Gminy Brenna naliczy opłatę według wyższej stawki określonej w stosownej uchwale Rady Gminy Brenna, począwszy od miesiąca, w którym 

stwierdzono niewywiązywanie się z obowiązku segregacji odpadów komunalnych. 

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Brenna 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, które stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

J. PODPIS/Y SKŁADAJĄCEGO/YCH DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ7 

Data wypełnienia 

deklaracji przez 

składającego 

  
Podpis/y 

 

K. ADNOTACJE ORGANU 
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L. OBJAŚNIENIA 

1. W przypadku złożenia pierwszej deklaracji należy podać datę zaistnienia przyczyny złożenia deklaracji (datę zamieszkania na danej 

nieruchomości).Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości 

pierwszego mieszkańca. 

2. W przypadku składania nowej deklaracji należy podać datę nastąpienia zmiany ilości osób zamieszkujących lub innego czynnika będącego 

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

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia 

miesiąca następującego, po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. 

3. Właściciel  nieruchomości  może  złożyć  korektę  deklaracji  służącą  poprawieniu  (skorygowaniu)  danych  zamieszczonych  w pierwotnej 
deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych itp. 

4. PESEL – dotyczy osób fizycznych, natomiast NIP – dotyczy osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej. 

W przypadku osób fizycznych należy wskazać adres zamieszkania, natomiast w przypadku osób prawnych oraz jednostek 
nieposiadających osobowości prawnych należy wskazać adres siedziby. 

5. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Rady Gminy Brenna w sprawie ustalenia wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 
Wysokości przysługującego zwolnienia określa uchwała Rady Gminy Brenna w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

7. Deklarację podpisuje podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji lub osoba upoważniona do podpisywania deklaracji. Dokumentem 

upoważniającym do podpisywania deklaracji jest np. pełnomocnictwo, prawomocne postanowienie sądu ustanawiające przedstawiciela 

ustawowego, uchwała wspólnoty mieszkaniowej o wyborze zarządu, umowa w formie aktu notarialnego o określeniu sposobu zarządu 

nieruchomością wspólną i powierzeniu osobie fizycznej lub prawnej, umowa spółki osobowej itp. 

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie 

skarbowej w wysokości 17,00 zł. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, rodzicom, dziadkom, dzieciom, rodzeństwu jest zwolnione od 

opłaty skarbowej. 

 

* POLA OZNACZONE GWIAZDKĄ SĄ NIEOBOWIĄZKOWE 

 

M. KLAUZULA INFORMACYJNA 

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  Wójt  Gminy  Brenna  będący  kierownikiem   Urzędu  Gminy  Brenna   z siedzibą 

przy ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, tel. +48 33 853 62 22, faks +48 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@brenna.org.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 Brenna. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia 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. 
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