
Załącznik do Uchwały Nr VII/26/15
Rady Gminy Jodłowa

z dnia 23 czerwca 2015 r.

POLA NA JASNYM TLE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI
DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

PESEL/REGON                                                                             NIP*

 

                                  DEKLARACJA – NR 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa 
prawna:

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)

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

Miejsce 
składania:

Urząd Gminy Jodłowa, 39-225 Jodłowa 1A

                                     
I. Organ właściwy do złożenia deklaracji
Wójt Gminy Jodłowa
39-225 Jodłowa 1 A

II. Obowiązek złożenia deklaracji
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

Pierwsza deklaracja                     data zamieszkania pierwszego mieszkańca …..../......../..................

Korekta deklaracji                                       data zaistnienia zmian …..../......../..................

III. Składający deklarację

           Właściciel 
           Użytkownik wieczysty
           Najemca, dzierżawca

           Współwłaściciel
            Zarządca nieruchomości
            Inne podmioty władające nieruchomością

IV. Dane składającego deklarację
Rodzaj podmiotu

     Osoba fizyczna      Osoba prawna   Jednostka organizacyjna nieposiadająca
       osobowości prawnej

NAZWA PEŁNA/IMIĘ I NAZWISKO

DATA URODZENIA(dzień/miesiąc/rok) IMIĘ OJCA IMIĘ MATKI

* Wypełnić jeżeli nie ma uzupełnionego pola PESEL

…..............



NR TELEFONU i/lub ADRES E-MAIL

Adres siedziby/adres zamieszkania
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR DOMU NR LOKALU

GMINA KOD POCZTOWY POCZTA

V. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne1

GMINA MIEJSCOWOŚĆ NR DOMU NR LOKALU

KOD POCZTOWY POCZTA

VI. Oświadczenie
Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości wskazanej w części V. będą zbierane w sposób  2  :

□ Selektywny □ Nieselektywny (jako odpady zmieszane)

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

□ do czterech osób i deklaruje płatność od osoby3 □ powyżej  czterech  osób  i  deklaruje  płatność  od
gospodarstwa domowego4

Oświadczam, że dotychczasowe miejsce zamieszkania znajdowało się na terenie:

□ Gminy Jodłowa □  innej gminy, jakiej ….....................................

1 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację
2 Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał kontroli. W przypadku stwierdzenia niewywiązania się z obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów Wójt gminy naliczy w drodze decyzji opłatę za odbieranie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami
3 W przypadku wybrania tej opcji należy wypełnić część VII.1. Niniejszej deklaracji
4 W przypadku wybrania tej opcji należy wypełnić część VII.2. Niniejszej deklaracji



VII. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
VII.1. OPŁATA „OD MIESZKAŃCA”

1) Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Jodłowa w sprawie
wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty5

zł/za 1 osobę

2)  Oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości  wskazanej  w  części  V.
niniejszej deklaracji zamieszkuje

 Osób

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z wiersza 1 x liczba osób z wiersza 2 )
zł/ miesiąc

VII.2. OPŁATA „OD GOSPODARSTWA DOMOWEGO”
1) Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Jodłowa w sprawie
wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty6

zł/za 1 gospodarstwo domowe

2)  Oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości  wskazanej  w  części  V.
niniejszej deklaracji znajduje się

Gospodarstw domowych

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z wiersza 1 x liczba gospodarstw
domowych z wiersza 2 )

zł/ miesiąc

VIII.  Oświadczenie  i  podpis  składającego  deklarację/osoby  reprezentującej
składającego deklarację

Oświadczam,  że  jestem  świadomy/a  odpowiedzialności  karnej  skarbowej  za  podanie  danych
niezgodnych ze stanem faktycznym

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

 IX. Adnotacje organu

  
 
 
 

5 W przypadku nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę opłaty za odpady nieselektywne, a przy wyborze zbiórki 
odpadów w sposób selektywny należy wybrać stawkę opłaty za odpady selektywne

6 W przypadku nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę opłaty za odpady nieselektywne, a przy wyborze zbiórki 
odpadów w sposób selektywny należy wybrać stawkę opłaty za odpady selektywne



X. Pouczenie
1. uchylony*

2. Niniejsza  deklaracja  stanowi podstawę prawną do wystawienia  tytułu  wykonawczego,  zgodnie
z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j . Dz. U.
z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.).

3. W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty wymienionej w części VII lub
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

4. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację  o  wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej  nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właściciel
nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  nową deklarację  w terminie  14  dni  od  dnia  nastąpienia
zmiany.

5. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w razie  niezłożenia  deklaracji  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości  co  do  danych  zawartych  w  deklaracji,  właściwy  organ  określa,  w  drodze  decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane
właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku -uzasadnione szacunki,
w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.

Definicje:
1 MIESZKANIEC - osoba fizyczna, która na danej nieruchomości bytuje stale lub czasowo.
2 GOSPODARSTWO DOMOWE - jedna osoba lub zespół osób, razem zamieszkujących i wspólnie się

utrzymujących.

* Uchwała Nr XIV/3085/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie


