
Zał�cznik nr 1  

do uchwały Nr XXII/167/2016 

Rady Gminy Jabłonka 

z dnia 6 lipca 2016 roku 

                        

DEKLARACJA  
O WYSOKO�CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

(pola jasne prosz� wypełni� drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim) 

NR EWIDENCYJNY DEKLARACJI: 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 wrze�nia 1996 roku o utrzymaniu czysto�ci  

i porz�dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250). 

Składaj�cy: Formularz przeznaczony jest dla wła�cicieli nieruchomo�ci 

zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonka 

Miejsce składania: Urz�d Gminy Jabłonka 

ul. 3-go Maja 1 

34-480 Jabłonka 

Organ wła�ciwy                
do zło�enia deklaracji: 

Wójt Gminy Jabłonka 

A. OBOWI�ZEK ZŁO�ENIA DEKLARACJI 
(okoliczno�ci powoduj�ce obowi�zek zło�enia deklaracji  –  zaznaczy� wła�ciwy kwadrat poprzez  postawienie znaku 

„x”)

� pierwsza deklaracja                                                         
- data powstania obowi�zku opłaty 

             

……….-……….-...............

(dzie� – miesi�c – rok) 

- data powstania obowi�zku opłaty 

……….-……….-...............

(dzie� – miesi�c – rok) 

Nowa deklaracja, składana w przypadku: 

� zmiany danych 

� wyga�ni�cia obowi�zku opłaty 
                                                               

- data wyga�ni�cia obowi�zku opłaty

……….-……….-...............

(dzie� – miesi�c – rok) 

� korekta deklaracji 
- okres za jaki składa si� korekt�

             
od  ……….-……….   do ...............- ……….

    (miesi�c – rok)      (miesi�c – rok) 

B. SKŁADAJ�CY DEKLARACJ�
(prosz� zaznaczy� wła�ciwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 

�  wła�ciciel                             � współwła�ciciel                        � u�ytkownik wieczysty 

� najemca, dzier�awca           � inny podmiot władaj�cy  …..............………………………… 

                                                                                                                                       (prosz� poda� rodzaj)
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C. DANE SKŁADAJ�CEGO DEKLARACJ�

Imi	 i nazwisko (dotyczy osób fizycznych)

Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadaj�cych osobowo�ci prawnej) 

PESEL 
(dotyczy osób fizycznych)

REGON 
(dotyczy osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nie posiadaj�cych

osobowo�ci prawnej)

NIP 
(dotyczy osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nie posiadaj�cych

osobowo�ci prawnej) 

  

Adres zamieszkania/adres siedziby składaj�cego deklaracj	

Kraj 

…………………………………... 

Województwo 

…………………………………… 

Powiat 

……………………………………… 

Gmina 

…………………………………... 

Miejscowo��

…………………………………… 

Kod pocztowy, poczta 

……………………………………… 

Ulica 

…………………………………... 

Numer domu 

………………... 

Numer lokalu 

………………... 

Numer telefonu/ adres e-mail* 

……………………………………… 

D. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisa�, je�eli adres do korespondencji jest inny ni� adres 

zamieszkania)

Kraj 

…………………………………. 

Województwo 

…………………………………… 

Powiat 

……………………………………… 

Gmina 

…………………………………. 

Miejscowo��

…………………………………… 

Kod pocztowy, poczta 

……………………………………… 

Ulica 

…………………………………. 

Numer domu 

…………………………………… 

Numer lokalu 

……………………………………… 

E. ADRES NIERUCHOMO�CI, NA KTÓREJ POWSTAJ� ODPADY KOMUNALNE 

Gmina 

JABŁONKA 

Miejscowo��

…………………………………… 

Kod pocztowy, poczta 

……………………………………… 

Ulica 

…………………………………….. 

Numer domu / numer ewidencyjny 

nieruchomo�ci w rejestrze gruntów 
(wpisa� w przypadku braku nadanego numeru 

domu) 

………………......................................

Numer lokalu 

………………………………………. 
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F. O�WIADCZENIE SKŁADAJ�CEGO DEKLARACJ�
(zaznaczy� wła�ciwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 

O�wiadczam, �e na nieruchomo�ci wskazanej w cz	�ci E. niniejszej deklaracji

� gromadz� odpady w sposób selektywny, tzn. segreguj� odpady powstaj�ce na nieruchomo�ci 

� gromadz� odpady w sposób nieselektywny, tzn. nie segreguj� odpadów powstaj�cych na 

nieruchomo�ci 

Jednocze�nie o�wiadczam, �e: 

� zagospodarowuj� odpady ulegaj�ce biodegradacji tj.: odpady kuchenne, odpady ogrodowe,  

odpady  zielone  we  własnym  zakresie  i  we  własnym przydomowym kompostowniku                  

w ilo�ci: ……………m3/rok 

� nie zagospodarowuj� odpadów ulegaj�cych biodegradacji 

O�wiadczam, �e na terenie nieruchomo�ci wskazanej            
w cz	�ci E.  niniejszej deklaracji zamieszkuje: …………………………… 

(prosz� poda� liczb� mieszka�ców)

G. WYSOKO�
 MIESI�CZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
G1. Wysoko�� miesi	cznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny
G1 = prosz� wybra� stawk� opłaty  zgodnie z obowi�zuj�c� uchwał� Rady Gminy Jabłonka ** w zale�no�ci od 

liczby  zamieszkałych osób w gospodarstwie domowym 

G1. 

……………zł

G2. Wysoko�� miesi	cznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – gromadzenie odpadów w sposób selektywny
G2 = prosz� wybra� stawk� opłaty  zgodnie z obowi�zuj�c� uchwał� Rady Gminy Jabłonka ** w zale�no�ci od 

liczby  zamieszkałych osób w gospodarstwie domowym 

G2. 

……………zł

H. PODPIS SKŁADAJ�CEGO DEKLARACJ�/OSOBY REPREZENTUJ�CEJ 
SKŁADAJ�CEGO DEKLARACJ�

............................................................                        ............................................................ 
                           (miejscowo�� i data)                                                                          (czytelny podpis) 

I. INFORMACJA O SPOSOBIE UISZCZANIA OPŁATY 

Opłat� za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza si�  z dołu,  bez wezwania, raz w miesi�cu, w 

terminie do 15 dnia ka�dego miesi�ca, nast�puj�cego po miesi�cu, którego obowi�zek ponoszenia opłaty 

dotyczy,  przelewem na przypisane przez Gmin� Jabłonka wła�cicielowi nieruchomo�ci indywidualne konto 

bankowe lub w kasie Urz�du Gminy w Jabłonce. 
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J. ADNOTACJE ORGANU 

POUCZENIE: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstaw	 do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustaw� z dnia 
17 czerwca 1966 roku o post	powaniu egzekucyjnym w administracji  (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 599). 

OBJA�NIENIA: 
*    Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest fakultatywne. 

** Miesi�czne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odr�bna uchwała 

Rady  Gminy Jabłonka w sprawie okre�lenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi powstaj�cymi na nieruchomo�ciach, na których zamieszkuj� mieszka�cy oraz 

ustalenia stawki tej opłaty. 

1. Wła�ciciel nieruchomo�ci jest obowi�zany zło�y� do Wójta Gminy Jabłonka deklaracj� o wysoko�ci 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14  dni  od dnia zamieszkania  na 

danej nieruchomo�ci pierwszego mieszka�ca. 

2. W przypadku zmiany danych b�d�cych podstaw� ustalenia wysoko�ci nale�nej opłaty                      

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wła�ciciel nieruchomo�ci jest obowi�zany zło�y� do 

Wójta Gminy Jabłonka now� deklaracj� w terminie 14 dni od dnia nast�pienia zmiany.  

3. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt 

zawiadamia wła�ciciela nieruchomo�ci o wysoko�ci opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. W takim przypadku wła�ciciel nieruchomo�ci nie jest obowi�zany do zło�enia nowej 

deklaracji i uiszcza opłat� za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysoko�ci podanej w 

zawiadomieniu. 

4. W przypadku niezło�enia deklaracji o wysoko�ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w terminie okre�lonym w pkt. 1 albo uzasadnionych w�tpliwo�ci co do danych zawartych                

w deklaracji, Wójt Gminy Jabłonka okre�li w drodze decyzji wysoko�� opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, bior�c pod uwag� dost�pne dane wła�ciwe dla wybranej przez Rad� Gminy 

Jabłonka metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki. 

5. W przypadku konieczno�ci skorygowania uprzednio zło�onej deklaracji nale�y zło�y� korekt�

deklaracji – art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015r., 

poz. 613). 
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