
UCHWAŁA NR XXII/167/2016
RADY GMINY JABŁONKA

z dnia 6 lipca 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych  na terenie Gminy Jabłonka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada Gminy Jabłonka, 
uchwala  co następuje:

§ 1. 

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej  przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonka,  w brzmieniu określonym
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Jabłonka deklarację, o której mowa w § 
1 w terminie14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Jabłonka nową 
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. 

1. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane w formie 
papierowej w Urzędzie Gminy Jabłonka, ul. 3-go Maja 1, 34 -480 Jabłonka osobiście lub za pośrednictwem poczty.

2. Dopuszcza się składanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem 
platformy ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) w formacie xml (formularz E-usługi) 
lub formacie pdf zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Deklaracje złożone za pomocą platformy ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) 
muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP w rozumieniu art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonka.

§ 5. 

Traci moc uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie: określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonka.
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§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jabłonka

mgr inż. Eugeniusz Moniak
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Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXII/167/2016 
Rady Gminy Jabłonka 
z dnia 6 lipca 2016 roku 

 
                         

DEKLARACJA  
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

(pola jasne proszę wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim) 

 
NR EWIDENCYJNY DEKLARACJI: 
 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250). 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonka 

Miejsce składania: Urząd Gminy Jabłonka 
ul. 3-go Maja 1 
34-480 Jabłonka 

Organ właściwy                
do złożenia deklaracji: 

Wójt Gminy Jabłonka 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 
(okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji  –  zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez  postawienie znaku 
„x”)  

□ pierwsza deklaracja                                                         
- data powstania obowiązku opłaty 

             
……….-……….-............... 
(dzień – miesiąc – rok) 

- data powstania obowiązku opłaty 
 

……….-……….-............... 
(dzień – miesiąc – rok) 

Nowa deklaracja, składana w przypadku: 

□ zmiany danych 
 
 

□ wygaśnięcia obowiązku opłaty 
                                                               

- data wygaśnięcia obowiązku opłaty 
 

……….-……….-............... 
(dzień – miesiąc – rok) 

□ korekta deklaracji 
 

 

- okres za jaki składa się korektę 
             

od  ……….-……….   do ...............- ………. 
    (miesiąc – rok)      (miesiąc – rok) 

 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJ Ę 
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 

□  właściciel                             □ współwłaściciel                        □ użytkownik wieczysty 

□ najemca, dzierżawca           □ inny podmiot władający  …..............………………………… 
                                                                                                                                       (proszę podać rodzaj)  
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C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę 

Imi ę i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) 
Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) 

 
 

PESEL 
(dotyczy osób fizycznych) 

REGON 
(dotyczy osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych nie posiadających 

osobowości prawnej) 

NIP 
(dotyczy osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych nie posiadających 

osobowości prawnej) 

 
 

  

Adres zamieszkania/adres siedziby składającego deklarację 
Kraj 
 
…………………………………... 

Województwo 
 
…………………………………… 

Powiat 
 
……………………………………… 

Gmina 
 
…………………………………... 

Miejscowość 
 
…………………………………… 

Kod pocztowy, poczta 
 
……………………………………… 

Ulica 
 
…………………………………... 

Numer domu 
 
………………... 

Numer lokalu 
 
………………... 

Numer telefonu/ adres e-mail* 
 
……………………………………… 

 

D. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać, jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres 
zamieszkania) 

Kraj 
 
…………………………………. 

Województwo 
 
…………………………………… 

Powiat 
 
……………………………………… 

Gmina 
 
…………………………………. 

Miejscowość 
 
…………………………………… 

Kod pocztowy, poczta 
 
……………………………………… 

Ulica 
 
…………………………………. 

Numer domu 
 
…………………………………… 

Numer lokalu 
 
……………………………………… 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE 

Gmina 
 
JABŁONKA 

Miejscowość 
 
…………………………………… 

Kod pocztowy, poczta 
 
……………………………………… 

Ulica 
 
 
 
 
…………………………………….. 

Numer domu / numer ewidencyjny 
nieruchomości w rejestrze gruntów 
(wpisać w przypadku braku nadanego numeru 
domu) 
 
………………...................................... 

Numer lokalu 
 
 
 
 
………………………………………. 
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F. OŚWIADCZENIE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
(zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 

Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części E. niniejszej deklaracji 

□ gromadzę odpady w sposób selektywny, tzn. segreguję odpady powstające na nieruchomości 

□ gromadzę odpady w sposób nieselektywny, tzn. nie segreguję odpadów powstających na 
nieruchomości 

 
Jednocześnie oświadczam, że: 

□ zagospodarowuję odpady ulegające biodegradacji tj.: odpady kuchenne, odpady ogrodowe,  
odpady  zielone  we  własnym  zakresie  i  we  własnym przydomowym kompostowniku                  
w ilości: ……………m3/rok 

□ nie zagospodarowuję odpadów ulegających biodegradacji 

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

 
…………………………… 

(proszę podać liczbę mieszkańców) 

 
G. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
G1. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny 
G1 = proszę wybrać stawkę opłaty  zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Jabłonka **  w zależności od 
liczby  zamieszkałych osób w gospodarstwie domowym 

 
G1. 
  

……………zł 
G2. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – gromadzenie odpadów w sposób selektywny 
G2 = proszę wybrać stawkę opłaty  zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Jabłonka ** w zależności od 
liczby  zamieszkałych osób w gospodarstwie domowym 

 
G2. 
 

……………zł 
 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

 
 
 
 

............................................................                        ............................................................ 
                           (miejscowość i data)                                                                          (czytelny podpis) 

 
 

I. INFORMACJA O SPOSOBIE UISZCZANIA OPŁATY 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się  z dołu,  bez wezwania, raz w miesiącu, w 
terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty 
dotyczy,  przelewem na przypisane przez Gminę Jabłonka właścicielowi nieruchomości indywidualne konto 
bankowe lub w kasie Urzędu Gminy w Jabłonce. 
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J. ADNOTACJE ORGANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

POUCZENIE: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 
17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 599). 
 

 
OBJAŚNIENIA: 

*    Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest fakultatywne. 
** Miesi ęczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała 
Rady  Gminy Jabłonka w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 
ustalenia stawki tej opłaty. 

 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Jabłonka deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14  dni  od dnia zamieszkania  na 
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty                      
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do 
Wójta Gminy Jabłonka nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

3. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt 
zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej 
deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysokości podanej w 
zawiadomieniu. 

4. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w terminie określonym w pkt. 1 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych                
w deklaracji, Wójt Gminy Jabłonka określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy 
Jabłonka metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki. 

5. W przypadku konieczności skorygowania uprzednio złożonej deklaracji należy złożyć korektę 
deklaracji – art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015r., 
poz. 613). 
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