
POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY , WYPEŁNIAJĄC KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI   
          

PESEL 

 

Nr dokumentu Załącznik nr 1 do Uchwały  

Nr XIV/78/15 Rady Miejskiej  

Jabłonowa Pomorskiego  

z dnia 26 listopada 2015 roku 
NIP 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Dzień – Miesiąc - Rok 

                        -            - 

            --- ---     --- ---    --- --- --- --- 

 
Podstawa prawna    Ustawa  z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399  

z późn. zm.) 

Składający              Właściciele  nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie,                              

przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością 

Termin składania    W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania 

                                 opłaty lub mających wpływ na wysokość opłaty. 

Miejsce składania   Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie  

A. NAZWA I ADRES SIEDZIBY ORGANU, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ  

Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 

ul. Główna 28 

87-330 Jabłonowo Pomorskie 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 □ pierwsza deklaracja       □ zmiana danych zawartych w deklaracji        □ wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

□ właściciel nieruchomości                     □ współwłaściciel                      □ najemca, dzierżawca  

□ użytkownik wieczysty                         □ zarządca nieruchomości       □ inny  

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

D.1. Osoba fizyczna 

Nazwisko 

 

 

Pierwsze imię Data urodzenia 

Imię ojca Imię matki Nr telefonu /adres e-mail 

 

D.2. Pozostałe podmioty 

Pełna nazwa 

 

 

 

Nazwiska i imiona wspólników  

 

 

Nr telefonu/ Adres e-mail 

 

Osoby upoważnione do reprezentowania: 

 

1._____________________________             2.___________________________           3.________________________ 

ADRES SIEDZIBY/ZAMIESZKANIA 

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 

 

MIEJSCOWOŚĆ ULICA 

NR DOMU 

 

NR LOKALU KOD POCZTOWY POCZTA 

         



E.ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

ULICA NR DOMU  

 

NR LOKALU NR DZIAŁKI 

 

KOD POCZTOWY POCZTA 

F.OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

F.1.NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części  E                                                                                                                                                                   

Odpady komunalne gromadzone są 

w sposób    □      selektywny     □  nieselektywny 

Odpady ogrodowe gromadzone są  
 □  w kompostowniku   □  w specjalnie  

            oznakowanych pojemnikach 

 □ w inny sposób ….........................................................................................  

                                    ( wskazać sposób zagospodarowania odpadów ogrodowych) 

 

 

 

 

 

 

Miesięczna stawka opłaty za 

gospodarstwa domowe5  

Zbiórka selektywna Ilość 

gospodarstw 
Zbiórka nieselektywna Ilość 

gospodarstw 

□ 1 osobowe          - ___zł  

□ 2 osobowe           -___zł 

□ 3 osobowe           -___zł 

□ 4 osobowe           -___zł 

□ 5 osobowe i więcej - 

___zł 
 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

 

□ 1 osobowe          - ___zł 

□ 2 osobowe           - ___zł 

□ 3 osobowe           - ___zł 

□ 4 osobowe           - ___zł 

□ 5 osobowe i więcej - 

___zł 
 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

 

 

Wysokość miesięcznej opłaty 
/suma kwot z wszystkich gospodarstw/ 

 

                                                      …....................zł 

F.2. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 

Objętość 

pojemnika [l] 

Stawka opłaty za pojemnik5 

Liczba pojemników Wysokość miesięcznej opłaty 
Zbiórka selektywna  Odpady zmieszane 

120     

240     

1100     

Wysokość miesięcznej opłaty  
/suma kwot z ostatniej  kolumny/ 

 
      …………………………………………………zł 

F.3. NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNE 

NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

Objętość 

pojemnika [l] 

Ryczałtowa roczna stawka opłaty za 

pojemnik5 

Liczba pojemników 

Wysokość ryczałtowej rocznej 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe 

lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

Zbiórka selektywna Odpady zmieszane 

120     

240     

1100     

Wysokość ryczałtowej rocznej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
/suma kwot z ostatniej  kolumny/ 

 

 

 

      …………………………………………………zł 



G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE / OSOBY    

     REPREZENRUJĄCEJ SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 

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

stanem faktycznym. 

 

 

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

H. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

1. Pola jasne niniejszej deklaracji wypełnia właściciel nieruchomości przez którego rozumie się także 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości 
w zarządzie  lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, należy wypełniać 
komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo 
Pomorskie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w terminie 14 dni od dnia powstania na 
nieruchomości odpadów komunalnych. 

3. W przypadku współwłasności deklarację wypełnia tylko jeden z współwłaścicieli – osoba, na nazwisko której 
zostanie wysłana deklaracja. 

4. W przypadku zmiany danych będącej podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza 
Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

5. Wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, 
nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynikają z obowiązujących uchwał 
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego. 

 

Pouczenia: 

1. Zgodnie z art.6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (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 1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.                    
z 2014r. poz. 1619 z późn. zm.). 

2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (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 Burmistrz 
Miasta i Gminy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 


