
UCHWAŁA NR IX/57/15
RADY GMINY JEŻOWE

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6n  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy Jeżowe uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. W celu zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Jeżowe, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w ust.1:

a) Oświadczenie osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wskazujące osoby zameldowane na nieruchomości a zamieszkałe pod innym adresem.

b) Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela, użytkownika, zarządcy lub inny podmiot władający 
nieruchomością przez pełnomocnika.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, zobowiązani są złożyć do Wójta 
Gminy Jeżowe deklarację, o której mowa w §1 w terminie do 31.08.2015r.

2. Dla każdej nieruchomości zamieszkałej przez mieszkańców i nieruchomości niezamieszkałych na której 
powstają odpady komunalne należy złożyć odrębną deklarację.

§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Jeżowe deklarację, o której mowa 
w §1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych.

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

§ 5. 1. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być przekazywane 
z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej „ePUAP”, za pomocą protokołu 
komunikacyjnego sieci WWW(HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW(SSL).

2. Formularz elektroniczny deklaracji jest zgodny ze wzorem formularza elektronicznego na Platformie Usług 
Administracji Publicznej „ePUAP”.

3. Deklaracje składane z wykorzystaniem Platformy Usług Administracji Publicznej „ePUAP” powinny zostać 
opatrzone:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym,

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym „ePUAP” w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/186/13 z dnia 25.03.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr VIII/48/15 Rady Gminy Jeżowe z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżowe.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego i ma zastosowanie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należnych od 1 listopada 
2015r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Ciak
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Załącznik  do Uchwały Nr IX/57/15 

                Rady Gminy Jeżowe 

                z dnia 24 czerwca 2015r. 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
Podstawa prawna: 

 

Składający:               

 

Termin składania: 

 

 

Miejsce składania  

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

z późn. zm.) 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Jeżowe 

Pierwszy termin dla właścicieli nieruchomości do 31.08.2015r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na 

nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, lub 14 dni od dnia, w którym 

nastąpiła  zmiana danych zawartych w deklaracji 

deklaracji: Urząd Gminy Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI: WÓJT GMINY JEŻOWE 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat, *NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ) 

                 Złożenie deklaracji                                                     Zmiana/korekta* danych zawartych w poprzedniej deklaracji 

 

       (data powstania obowiązku: ____  -_____   -_______)                           (data zmiany/korekty*: ____  -_____   -_______) 

Uzasadnienie zmiany/korekty*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

 Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

               Właściciel nieruchomości              Współwłaściciel                                      Najemca, dzierżawca  

 

              Użytkownik wieczysty                       Inny……………………………………………………………… 
                                                                                              

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□Osoba fizyczna       □  Osoba prawna          □ Jednostka organizacji nie posiadająca osobowości prawnej   

(dot. osób 

fizycznych) 

 

NAZWISKO i IMIĘ                                         (ew. nazwa firmy - dot. nieruchomości niezamieszkałych) 

 

 

PESEL                                                                     

 

IMIĘ OJCA                                                          IMIĘ MATKI 

DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA (należy wypełnić, gdy nieruchomość stanowi małżeńską wspólność 

ustawową) 

NAZWISKO i IMIĘ WSPÓŁMAŁŻONKA                                                                                                        

PESEL WSPÓŁMAŁŻONKA     

IMIĘ OJCA i MATKI WSPÓŁMAŁŻONKA                                                           

ADRES ZAMIESZKANIA (jeżeli jest inny niż składającego deklarację) 

(dot. osób 

prawnych 

i jednostek 
organizacyjnych) 

PEŁNA NAZWA  

 

 

NIP                                                                             REGON 

IMIONA, NAZWISKA I ADRESY WSPÓLNIKÓW (dot. spółek nieposiadających osobowości 

prawnej) 

 

 

 Gmina 

 

 Ulica  Nr domu       Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy   Poczta 

 

 

NR TELEFONU (pole nieobowiązkowe)  
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA  

 
 Gmina 

 

 Ulica   Nr domu         Nr lokalu 

 Miejscowość 

 

  Kod pocztowy   Poczta 

 

Nieruchomość:       podłączona jest do kanalizacji                                    posiada zbiornik bezodpływowy  

 

 

F. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  
 

 Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierać będę w sposób: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 

                          selektywny i do ustalenia opłaty przyjmuje stawkę niższą 

 

                          zmieszany  i do ustalenia opłaty przyjmuje stawkę wyższą      

            

 
 

 

G. OŚWIADCZENIE O LICZBIE MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie E  

niniejszej deklaracji zamieszkuje następująca liczba mieszkańców.                        
                             

 

…................ 
(wpisać ilość mieszkańców) 

 

 H.  OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

         (Dotyczy właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy) 

 

H1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami określona w Uchwale Rady Gminy  

Jeżowe Nr IX/56/15  wynosi odpowiednio: 

 

Rodzaj nieruchomości 

Stawka opłaty za 

odpady zbierane 

selektywnie 

Stawka opłaty za odpady 

zbierane zmieszane 

zamieszkała przez 1 osobę 8,00 zł/osoba 15,00 zł/osoba 

zamieszkała przez 2 osoby 6,50 zł/osobę 15,00 zł/osobę 

zamieszkała przez 3 osoby 6,00 zł/osobę 10,00 zł/osobę 

zamieszkała przez 4 osoby 4,50 zł/osobę 7,50 zł/osobę 

zamieszkała przez 5 osób 3,60 zł/osobę 6,00 zł/osobę 

zamieszkała przez 6 osób 3,00 zł/osobę 5,00 zł/osobę 

zamieszkała przez 7 i więcej osób 
23,00 zł gospodarstwo  

domowe 

37,50 zł gospodarstwo 

domowe 

H2. Wpisać miesięczną stawkę opłaty w zależności od  

rodzaju nieruchomości i sposobu zbierania.                        

 

 

 

 

….………….. zł 

 

słownie złotych: ……..………………………………………. 
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I. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałej na których powstają odpady komunalne. 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale E niniejszej deklaracji odpady komunalne zbierane są 

w pojemnikach o pojemności:                                  

I1.Wielkość pojemników na 

odpady 

I2. Stawka opłaty za pojemnik I3. Liczba 

pojemników 

miesięcznie 

I4. Wysokość miesięcznej 

opłaty (iloczyn kolumn I2.a 

x I3 lub I2.b xI3) 
a. zbierane 

selektywnie 

b. zbierane 

zmieszane 

120 L 18,00 zł 30,00 zł 
  

240 L 38,00 zł 57,00 zł 
  

1100 L 120,00 zł 180,00 zł 
  

KP-7 450,00 zł 480,00 zł 
  

Inny (należy podać rozmiar 

pojemnika i stawkę opłaty 

będący iloczynem 

pojemnika o mniejszym 

rozmiarze, lub ilorazem 

pojemnika KP-7) 

  

  

 

 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (suma kolumny I4) ………………….… zł    

Słownie złotych ……………………………………………………………………………………...................................................... 

 

J. Załączniki: 
 Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela  nieruchomości przez pełnomocnika. 

 Oświadczenie osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji wskazujące osoby zameldowane na 

nieruchomości, której dotyczy deklaracja zamieszkałe pod innym adresem niż zameldowanie. 
 

Pełnomocnictwo      

 

Oświadczenie                        (należy podać ilość oświadczeń) 

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY 

REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów 

związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne  ze stanem faktycznym i z Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeżowe. 
  Imię   Nazwisko 

  

 Miejscowość i data  Czytelny podpis (pieczątka osoby upoważnionej) 

  

 

L. ADNOTACJE ORGANU : 
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Pouczenie: 

 

 Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 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 nową deklarację w terminie 14 dni od 

dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości 

uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 W przypadku gdy deklarację wypełnia inna osoba niż właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca lub inny 

podmiot władający nieruchomością należy dołączyć dokument potwierdzającego posiadanie 

pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu zobowiązanego do złożenia deklaracji. 

 Do deklaracji należy dołączyć oświadczenie osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji wskazujące osoby 

zameldowane na nieruchomości, której dotyczy deklaracja zamieszkałe pod innym adresem niż 

zameldowane. 

 

 W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy 

organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzenie odpadów zmieszanych. 

 Dla każdej nieruchomości zamieszkałej przez mieszkańców i nieruchomości niezamieszkałych na której 

powstają odpady komunalne należy złożyć odrębną deklarację. 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

 

 Selektywne zbieranie odpadów- należy przez to rozumieć prowadzoną przez właściciela 

nieruchomości segregację odpadów powstałych na terenie jego nieruchomości. Segregacja polega na 

podziale odpadów na poszczególne rodzaje (frakcje) oraz osobnym gromadzeniu ich w odpowiednio 

oznakowanych workach lub pojemnikach tj.: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania 

wielomateriałowe, oraz pozostałe odpady zmieszane. Odpady biodegradowalne można poddać 

kompostowaniu na terenie nieruchomości na której powstały. 

     Gospodarstwo domowe – należy przez to rozumieć gospodarstwo prowadzone przez zespół osób 

(spokrewnionych lub nie spokrewnionych) mieszkających, gospodarujących i utrzymujących się 

wspólnie. 

 Nieruchomość niezamieszkała - należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o których mowa  w art.6c ust.2  Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, a więc w szczególności szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy 

administracji rządowej i samorządowej, domy i ośrodki kultury i sportu, cmentarze, przychodnie 

lekarskie i weterynaryjne, restauracje, bary, hotele, posterunki policji i innych służb, strażnice straży 

pożarnej, biura, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe 

i tym podobne. 
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                                                                                                               Załącznik do Uchwały Nr IX/57/15 

                                                                                                       Rady Gminy Jeżowe z dnia 24 czerwca 2015r. 

Oświadczenie 

osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wskazujące osoby zameldowane na nieruchomości a zamieszkałe pod innym adresem 
  

Oświadczam, że faktyczne miejsce zamieszkania poniższych osób jest różne z miejscem zameldowania na 

pobyt stały.  
  

 Zestawienie osób zamieszkujących poza miejscem zameldowania:  

Adres zameldowania    

Liczba osób zameldowanych    

Liczba osób zamieszkałych    

  

Lp.  Imię i nazwisko   Miejsce faktyczne zamieszkania  
Powód zmiany miejsca 

zamieszkania  

1  
  
 

    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

  

 

……………………. dnia, ………………….……            …..….....…………………………………….  
                                                                                        miejscowość                                                        (podpis składającego oświadczenie)  

 

  
 

1. Niniejsze oświadczenie jest załącznikiem do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wypełnianym w przypadku występowania różnic w strukturze zamieszkania w stosunku do stanu 
meldunkowego.   
2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w strukturze zamieszkania wypełniający jest zobowiązany 
niezwłocznie tzn. bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Urząd Gminy w Jeżowem w formie złożenia oświadczenia 
zawierającego aktualne dane bądź korekty deklaracji. 
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