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DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 
 

Podstawa prawna:       Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). 
Składający:                    Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i    
                                         porządku w gminach. 
 

Miejsce składania:       Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna 
Termin składania:        Pierwszy termin składania do 30.05.2013r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, 
                                        w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji 
    

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     □    pierwsza deklaracja 

     □    zmiana danych zawartych w deklaracji      ………………………………….……… 

                                                                                                   (dzień – miesiąc – rok) 

 
 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 
(W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością)  
 

 

Składający: 

□    osoba fizyczna   □    osoba prawna      □    jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 
 

 

Numer PESEL* 
 
 

Identyfikator REGON** Numer NIP** Symbol PKD** 

 

C. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 
 

Kraj 
 

 

Województwo Powiat 

Gmina 
 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Gmina 
 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Dzielnica 
 

 

Kod pocztowy Poczta 

Obręb/arkusz/numer działki (w przypadku zabudowy wielorodzinnej należy podać numery budynków objętych deklaracją) 
 
 
 

  

 

  X 

 

  X 

JAN KOWALSKI 

77122303345 

POLSKA LUBELSKIE LUBELSKI 

JABŁONNA 

23-114 JABŁONNA TUSZÓW 

13 

JABŁONNA 

23-114 JABŁONNA 

13 

TUSZÓW 

Obręb TUSZÓW nr działki 13/13 



 

 E. WYSOKOŚĆ OPŁATY 
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady będą zbierane w 

sposób:           selektywny / nieselektywny     

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

(liczba mieszkańców) 

Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami wynosi ……..…………………………..… zł  

(słownie ……….………………………………………………………………...) 

Miesięczne stawki opłat: 
1. Nieruchomości na których zamieszkuje od 1 do 2 osób: 

a) Odpady zbierane selektywnie – 12 zł/nieruchomość 
b) Odpady zbierane nieselektywnie – 24 zł/nieruchomość 

2. Nieruchomości na których zamieszkuje od 3 do 5 osób: 
a) Odpady zbierane selektywnie – 20 zł/nieruchomość 
b) Odpady zbierane nieselektywnie – 40 zł/nieruchomość 

 

 

3. Nieruchomości na których zamieszkuje 6 i więcej osób: 
a) Odpady zbierane selektywnie – 30 zł/nieruchomość 
b) Odpady zbierane nieselektywnie – 60 zł/nieruchomość 

 

 

F. KOMPOSTOWANIE ODPADÓW ZIELONYCH I ODPADÓW KUCHENNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI  
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

    □  znajduje się kompostownik; 

    □  nie ma kompostownika ale planuje się jego usytuowanie do …………………… (podać datę); 
  

Oświadczam, że będę realizował obowiązek kompostowania odpadów zielonych i odpadów kuchennych 
ulegających biodegradacji na terenie nieruchomości wskazanej w części D w sposób zgodny z zasadami 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Jabłonna; 

…………………………………………………. 
(podpis właściciela nieruchomości) 

 

G.  – UCHYLONY (nie dotyczy) 

H.   – UCHYLONY (nie dotyczy) 
 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
 

 
 

 

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

 

J. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pouczenie: 
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.    

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r., Nr 229, poz. 1945 ze zmianami). 
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Jabłonna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi      

lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości                   jest 
obowiązany złożyć do Wójta Gminy Jabłonna nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana. 

Objaśnienia: 
1) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. W przypadku nieruchomości zlokalizowanych w zabudowie wielorodzinnej 

należy złożyć jedną deklarację dla grupy nieruchomości lub budynków korzystających ze wspólnego punktu gromadzenia odpadów 
komunalnych. 

2) Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. 
3) Opłatę z pozycji E należy wpłacać raz na miesiąc w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy 

Jabłonna Nr 74 8685 0001 2600 0866 2000 0030 RBS Bychawa o/Jabłonna, w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają 
odpady komunalne. 

 

    X 

Zakreślić wybrany sposób 

4 

20 

dwadzieścia złotych 

31.07.2013 

Jabłonna 20.05.2013 


