
 

 

UCHWAŁA NR XXI/143/20 

RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 

z dnia 18 maja 2020 r. 

w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzory: 

1) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na terenie których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, 

2) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na terenie których w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwane dalej „deklaracjami”, 

składa się pisemnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

§ 3. 1. Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej sporządza się w formacie XML 

w oparciu o wzór deklaracji zamieszczony w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. 

2. Układ informacji i powiązań pomiędzy nimi w deklaracji określają załączniki nr 1 i 2 do uchwały. 

§ 4. 1. Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesyła się z wykorzystaniem 

elektronicznej platformy „Cyfrowy Urząd Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym” lub elektronicznej Platformy 

Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

2. Deklaracja, o której jest mowa w ust. 1 powinna spełniać następujące warunki: 

1) format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji w niej zawartych, musi być zgodny ze wzorem 

formularza elektronicznego na platformie „Cyfrowy Urząd Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym” lub na 

elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP); 

2) winna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 

oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.) albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym (ePUAP) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.). 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XIII/70/15 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie 

określenia wzorów deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Andrzej Lech 
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G. OBLICZENIE WYSOKOSCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

G.1            Liczba osób 
             zamieszkujących 

G.2            Stawka opłaty G.3               Wysokość opłaty  
                                        (G.1 x G.2) 

 
 

 zł 

H. DANE STANOWIĄCE PODSTAWĘ ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
 

H.1            Liczba osób 
zwolnionych z opłaty 

H.2           Stawka opłaty 
H.3                Wysokość zwolnienia 
                                 (H.1 x H2) 

 
 

zł 

I. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI – KOMPOSTOWANIE 

I.1 Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części F. zabudowana jest 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wyposażona jest  
w przydomowy kompostownik, w którym kompostowane są bioodpady 
stanowiące odpady komunalne. 

I.2                Wysokość zwolnienia 

(liczba osób x kwota zwolnienia od 1 osoby) 

 

 TAK  NIE 
 

J. ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA 
    GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
    (poz. G.3 – poz. H.3 – poz. I.2) zł 

K. DATA I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Data wypełnienia deklaracji  Czytelny podpis osoby składającej deklarację 
 

 
Dane ułatwiające kontakt z osobą składającą deklarację: telefon i e-mail. 

L. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 
 

 

 
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.). 

 
Objaśnienia: 

1. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, 
w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. 

2. Właściciel nieruchomości – w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – to także 
współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadające nieruchomości 
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością. W przypadku budynku 
wielolokalowego deklarację składa wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia mieszkaniowa. 

3. W przypadku gdy właściciel posiada więcej niż jedną nieruchomość, zobowiązany jest złożyć odrębną 
deklarację dla każdej nieruchomości. 

4. Opłatę należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzegu 
Dolnym, indywidualnie nadany każdemu właścicielowi nieruchomości. 

5. W przypadku niezłożenia deklaracji w obowiązującym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Brzegu Dolnego określi w drodze decyzji wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami. 
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6. Deklarację należy złożyć pisemnie (osobiście, pocztą) lub za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej platformy „Cyfrowy Urząd Urzędu Miejskiego w Brzegu 
Dolnym” lub elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

7. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie 
przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 
ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm.). 
Wysokość zwolnienia ustala się jako iloczyn ustalonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i ilości dzieci, stanowiących czwarte i każde następne dziecko  w rodzinie zamieszkującej 
daną nieruchomość, w wieku do 25 roku życia, które uczą się i wspólnie zamieszkują daną 
nieruchomość. 
 
 
 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 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 (Dz.U. UE L 2016, Nr 119, 
s.1) informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Brzegu Dolnego z siedzibą w Brzegu 

Dolnym ul. Kolejowa 29. 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Ewę Wojtasiewicz, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez e-mail: iod.um.@brzegdolny.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach w celu przyjęcia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od właściciela nieruchomości. 

4. Dane osobowe są ujawniane podmiotom zewnętrznym, które świadczą wsparcie techniczne i serwisowe 
dla oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie na podstawie zawartej umowy powierzenia danych 
osobowych. W pozostałych przypadkach dane mogą być przekazane innym podmiotom tylko na 
podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministra z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu. 

8. Wobec przysługującego Pani/Panu prawa usunięcia danych, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu 
mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust.3, art. 20, art. 21 rozporządzenia UE. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do 
realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie konieczność ustalenia 

właściciela nieruchomości i wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 
profilowaniu. 
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G. OBLICZENIE WYSOKOSCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
    dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

G.1            Liczba osób 
             zamieszkujących 

G.2            Stawka opłaty G.3               Wysokość opłaty  
                                        (G.1 x G.2) 

 
 

 zł 

H. DANE STANOWIĄCE PODSTAWĘ ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
 

H.1           Liczba osób 
zwolnionych z opłaty 

H.2            Stawka opłaty 
H.3           Wysokość zwolnienia 
                            (H.1 x H2) 

 
 

zł 

I. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI – KOMPOSTOWANIE 

I.1 Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części F. zabudowana jest 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wyposażona jest  
w przydomowy kompostownik, w którym kompostowane są bioodpady 
stanowiące odpady komunalne. 

I.2             Wysokość zwolnienia 

(liczba osób x kwota zwolnienia od 1 osoby) 

 

 TAK  NIE 
 

J. OBLICZENIE WYSOKOSCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
    dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
   (np. nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej) 

J.1  Wielkość pojemników 
   na odpady zmieszane 

J.2   Liczba pojemników  
J.3     Stawka opłaty za 
                pojemnik 

J.4     Wysokość opłaty 

             110 – 120 l    

        240 l    

      1100 l    

K. ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA 
    GOSPODAROWANIE   ODPADAMI KOMUNALNYMI  
    (G.3 – H.3 – I.2 + J.4) zł 

L. DATA I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Data wypełnienia deklaracji  Czytelny podpis osoby składającej deklarację 
 

 
Dane ułatwiające kontakt z osobą składającą deklarację: telefon i e-mail. 

Ł. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 
 

 

 
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.). 
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Objaśnienia: 

1. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, 
w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec oraz w którym na danej nieruchomości 
powstały odpady komunalne. 

2. Właściciel nieruchomości – w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – to także 
współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadające nieruchomości 
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością. W przypadku budynku 
wielolokalowego deklarację składa wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia mieszkaniowa. 

3. W przypadku gdy właściciel posiada więcej niż jedną nieruchomość, zobowiązany jest złożyć odrębną 
deklarację dla każdej nieruchomości. 

4. Opłatę należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzegu 
Dolnym, indywidualnie nadany każdemu właścicielowi nieruchomości. 

5. W przypadku niezłożenia deklaracji w obowiązującym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Brzegu Dolnego określi w drodze decyzji wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami. 

6. Deklarację należy złożyć pisemnie (osobiście, pocztą) lub za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej platformy „Cyfrowy Urząd Urzędu Miejskiego w Brzegu 
Dolnym” lub elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

7. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie 
przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 
ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). 
Wysokość zwolnienia ustala się jako iloczyn ustalonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i ilości dzieci, stanowiących czwarte i każde następne dziecko  w rodzinie zamieszkującej 
daną nieruchomość, w wieku do 25 roku życia, które uczą się i wspólnie zamieszkują daną 
nieruchomość. 

8. Minimalna wielkość pojemników, w którą ma być wyposażona nieruchomość, została określona w § 6  
ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brzeg Dolny. 

 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 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 (Dz.U. UE L 2016, Nr 119, 
s.1) informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Brzegu Dolnego z siedzibą w Brzegu 

Dolnym ul. Kolejowa 29. 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Ewę Wojtasiewicz, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez e-mail: iod.um.@brzegdolny.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach w celu przyjęcia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od właściciela nieruchomości. 

4. Dane osobowe są ujawniane podmiotom zewnętrznym, które świadczą wsparcie techniczne i serwisowe 
dla oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie na podstawie zawartej umowy powierzenia danych 
osobowych. W pozostałych przypadkach dane mogą być przekazane innym podmiotom tylko na 
podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministra z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu. 

8. Wobec przysługującego Pani/Panu prawa usunięcia danych, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu 
mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust.3, art. 20, art. 21 rozporządzenia UE. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do 
realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie konieczność ustalenia 

właściciela nieruchomości i wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 
profilowaniu. 
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