
 

 

UCHWAŁA
∗∗∗∗ NR XXVII/189/2013 

RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO 

z dnia 22 marca 2013 roku 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych  

w granicach obszaru Gminy Nowe Brzesko 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 n i art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 roku, poz. 391 z późn. zm.) i art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 

2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., 

Nr 152, poz. 897) Rada Miejska Nowe Brzesko, uchwala co następuje:  

§ 1. 1. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości w rozumieniu art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z zastrzeżeniem ust. 2 

położonych na obszarze Gminy Nowe Brzesko określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Załącznik o którym mowa w § 1 ust. 1 zawiera m. in.:  

1) objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania deklaracji,  

2) pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta 

Nowe Brzesko w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług 

Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl w następującym terminie:  

1. Do dnia 30 kwietnia 2013 roku – dla pierwszej deklaracji.  

2. 14 dni od dnia, w którym wystąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości, o czym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U. z 2012 roku, poz. 391 z późn. zm.).  

3. 14 dni od daty zmiany wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w szczególności 

ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą 

rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów. 

§ 3. 1. Format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanej w § 1 niniejszej uchwały określony jest w formacie danych 

XML.  

2. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik Nr 2 do niniejszej 

uchwały.  

3. Dokument XML, o którym mowa w ust. 1 zgodny jest ze wzorami publikowanymi w repozytorium wzorów 

platformy ePUAP na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 roku, Nr 64, poz. 565 z późn. zm.). 
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§ 4. Deklaracja określona w § 1 niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 roku, Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).  

§ 5. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji określonej w § 1 niniejszej 

uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich 

zawartych, oraz w sposób zapewniających ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.  

§ 6. 1. Obowiązek złożenia deklaracji o której mowa w § 1 i § 2 dotyczy właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 

2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na których:  

1) powstają odpady komunalne w związku z tym, iż zamieszkują ją mieszkańcy,  

2) powstają odpady komunalne w związku z tym, iż w części zamieszkują ją mieszkańcy, a jednocześnie w pozostałej 

części (niezamieszkałej), powstają odpady komunalne w wyniku prowadzonej działalności 

2. Dodatkowo właściciele o których mowa w § 6 ust. 1 pkt b) zobowiązani są złożyć informacje dotyczącą 

udokumentowania obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych w części niezamieszkałej dla której powstają 

odpady komunalne, w związku z prowadzoną tam działalnością. 

§ 7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:  

1. Do pierwszej deklaracji kopię aktualnej umowy na odbieranie odpadów komunalnych zgodnie z art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2011 roku, Nr 152, poz. 897 z późn. zm.).  

2. W odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, składających kolejną deklarację:  

1) dokument potwierdzający stosowną zmianę stanu zamieszkania, np. kopia deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej w innej gminie lub inny dokument potwierdzający pobyt w innym 

niż zadeklarowany lokal,  

2) dla zmian stanu zamieszkania w obrębie tej samej gminy, oświadczenie potwierdzające stan aktualny, złożone pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

3) ewentualnie inne dokumenty określone w przepisach szczególnych (np. akt zgonu, narodzenia, itp.) 

3. W odniesieniu do właścicieli o których mowa w § 6 ust. 1 pkt b) zobowiązani są złożyć informacje dotyczącą 

udokumentowania obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych dla której powstają odpady komunalne w związku 

z prowadzoną tam działalnością, tj. kopię umowy na odbiór odpadów komunalnych przez uprawniony podmiot oraz kopię 

aktualnych rachunków 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXIII/156/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie: 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania 

deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Nowe Brzesko.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.  

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, w Sołectwach, na 

stronie internetowej Gminy oraz BIP.  

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

Małopolskiego.  

  

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko 

mgr inż. Jan Sroga 
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Załącznik 

do Uchwały Nr XXVII/189/2013 

Rady Miejskiej Nowe Brzesko 

z dnia 22 marca 2013 roku 
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