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Brochów 125, 05-088 Brochów 

 

 

OŚ.GO.1.2014.(1)  

ZŁOŻENIE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

PODSTAWA PRAWNA: 
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1399,  z późn. zm.). 

2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 z późn. zm.). 

3. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. , poz. 749 z późn. zm.). 

4. Uchwala nr XXVIII/171/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 

5. Uchwala nr XXVII/162/2013 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. Uchwala nr XXI/140/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. Uchwala nr XXI/139/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty. 

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY: 

Wnioskodawca. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Pełnomocnictwo do podpisania deklaracji – w przypadku gdy deklaracja podpisywana jest 

przez pełnomocnika właściciela nieruchomości. 

3. Pisemne wyjaśnienie jeżeli istnieje różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych, a ujętych 

w deklaracji. 

OPŁATY: 

Złożenie dokumentu deklaracji nie podlega opłacie skarbowej. 

Wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 

określona jest w Uchwale Rady Gminy Brochów. 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

Przyjęcie deklaracji. 

W przypadku nie złożenia deklaracji, wszczęcie postępowania administracyjnego i wydanie 

decyzji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

TERMIN ZAŁATWIENIA:  
Z dniem złożenia prawidłowo wypełnionej deklaracji w Urzędzie Gminy Brochów: 

Dział Gospodarki Odpadami I pięto pok. nr 21, Biuro Obsługi Mieszkańca, Sekretariat UGB. 

W przypadku nie złożenia deklaracji, wszczęcie postępowania administracyjnego i wydanie 

decyzji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

TRYB ODWOŁAWCZY: 

Brak. 

W przypadku wydania decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie 

ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa  za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów, w terminie 14 dni od 
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dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 §1 i §2 oraz art. 129 §1 i §2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 z późn. zm.). 

INNE INFORMACJE: 
1. Właściciel, współwłaściciel, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w 

zarządzie lub w użytkowaniu,  a także inne podmioty władające nieruchomością są 

obowiązane złożyć deklarację do Wójta Gminy Brochów o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:  

a. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,  

b. 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji, 

c. 14 dni od daty wejścia w życie uchwały w sprawie zmiany wysokości stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, związanej w szczególności ze zmianą 

ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości lub zmianą 

rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę za gospodarowanie odebranych 

odpadów.  

2. W przypadku współwłasności deklarację wypełnia tylko jeden z współwłaścicieli.  

3. W przypadku gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których  

ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie 

wypełnienia deklaracji obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz. U. z 2000 r. 

Nr 80, poz. 903 z późn. zm. ), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.  

4. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.  

5. Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w 

którym nastąpiła zmiana. 

6. Po złożeniu deklaracji po raz pierwszy na daną nieruchomość zobowiązany otrzymuje 

blankiety opłat z indywidualnym numerem rachunku bankowego (IBAN) Urzędu Gminy 

Brochów, na który należy uiszczać opłatę bez wezwania. Terminy opłat: I kwartał do 15 

marca, II kwartał do 15 czerwca, III kwartał do 15 września, IV kwartał do 15 grudnia. 

7. Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn, zm. ) niniejsza deklaracja stanowi 

podstawę  do wystawienia tytułu wykonawczego  na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 

1015 z późn. zm.). 

8. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn, zm.) w razie niezłożenia deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych  w deklaracji Wójt Gminy Brochów określa, w drodze 

decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

SPRAWĘ ZAŁATWIA: 

Stanowiski ds. Gospoadarki Odpadami, I piętro, pokój nr 21, tel. (22) 725-70-03 wew. 15 

WNIOSKI, FORMULARZE:  

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (załącznik nr 1 

do Uchwały nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 26 czerwca 2013 r.). 

2. Oświadczenie dotyczące wyjaśnienia różnic co do ilości osób ujętych w deklaracji, a 

zameldowanych na danej posesji. 

 


