
 
Załącznik nr 1 

                                                                                          do uchwały Nr XV/125/2019 
                                                                                                     Rady Gminy Jabłonka 

 z dnia 6 grudnia 2019 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 2019 r. poz. 2010). 

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

Miejsce składania: Urząd Gminy Jabłonka, ul. 3 – 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) 

Nowa deklaracja, składana w przypadku: 

□ zmiany danych  

       zmiana danych, wynika z następującej okoliczności: 

□zamieszkanie nowonarodzonego dziecka 

□ zmiana miejsca zamieszkania mieszkańca (w obrębie 
gminy) 

□ zmiana miejsca zamieszkania mieszkańca  (spoza 
gminy/ poza gminę) 

□ zgon osoby zamieszkującej na  nieruchomości 

□ inne tj.…………………………………………. 
 
 
 

□ wygaśnięcia obowiązku opłaty 

□ korekta deklaracji 

 

 
 
 
 
 
- data powstania obowiązku opłaty 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- data wygaśnięcia obowiązku opłaty 
             

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

- 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)  

 

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 
 
 
 
 

………………………………………. 



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

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIA 
BIOODPADÓW (wypełniają jedynie właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi) 

□ Oświadczam, że nieruchomość nie jest wyposażona w kompostownik 

□ Oświadczam, że nieruchomość jest wyposażona w kompostownik, w którym gromadzone są 

powstające na terenie nieruchomości bioodpady stanowiące odpady komunalne 

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

 
…………………………… 
(liczba osób zamieszkujących) 

 
G. WYLICZENIE MIESI ĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
G1. Liczba osób zamieszkujących (wskazana w części F deklaracji)   

        …………… 
G2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stawka opłaty  zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Jabłonka **  

 
        ……………zł 

G3. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  
(iloczyn wartości wskazanej w wierszu G1 i G2) 

 
 

     ……………zł 
G4. Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu posiadania 
kompostownika, o którym mowa w części F 
(iloczyn kwoty miesięcznego zwolnienia i liczby wskazanej w części G1. W przypadku 
gdy zwolnienie nie przysługuje, należy wpisać zero.) 
wysokość zwolnienia zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Jabłonka ** 

 
 
 

          ……………zł 
 

G5. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi po odliczeniu zwolnienia 
(od kwoty uzyskanej w wierszu G3 należy odjąć kwotę wynikającą z wiersza G4) 

 
    ……………zł 

 

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

 
 
 

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

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZ ĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  
sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż: 
1. Administratorem  Pana/Pani danych  osobowych  jest  Wójt Gminy Jabłonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka. Administrator 

wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: iod@jablonka.pl, tel.18 26 111 45,  
2. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Jabłonka -przetwarza  Pana/Pani dane osobowe na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, tj.: ustawy z dnia 13 września 1996 r.-o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz innych ustaw, przepisów wykonawczych i regulacjach. 

3. Pana/Pani dane  osobowe przetwarzane  będą w  związku  z  realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 
ust. 1 pkt c RODO) oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie 



władzy  publicznej  powierzonej administratorowi.  
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa oraz strony umów zawartych z Gminą Jabłonka w celu realizacji gospodarki odpadami komunalnymi.  
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres 

wskazany w przepisach o archiwizacji 
6. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo   ich   sprostowania,   usunięcia,   

ograniczenia   przetwarzania,   prawo do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody w  
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  
zgody),  którego  dokonano  na  podstawie zgody przed jej cofnięciem. W  przypadku  nieprawidłowości  przy  przetwarzaniu 
Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo  wniesienia  skargi  do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych  jest wymogiem  ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich 
podania. Inne dane osobowe podane przez Pana/ Panią nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane 
dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.  

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. 

J. ADNOTACJE ORGANU 

 
 
 
 

 

POUCZENIE: 
 

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach należnej kwoty opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 
r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.). 
 
OBJAŚNIENIA: 
*   Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest fakultatywne. 
**  Miesięczne 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 zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Jabłonka nową deklarację w 
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Wyj ątek: w związku ze 
śmiercią mieszkańca,  właściciel nieruchomości może złożyć nową deklarację zmniejszającą wysokość 
zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 6 miesięcy od dnia tego 
zdarzenia. 

3. 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.. 

4. W przypadku konieczności skorygowania uprzednio złożonej deklaracji należy złożyć korektę deklaracji- art. 81 § 2 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.). 

5. Właściciele nieruchomości są obowiązani do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie 
nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminie. Niezastosowanie się do w/w obowiązku selektywnego oddawania odpadów komunalnych 
będzie skutkowało koniecznością zastosowania wobec właściciela nieruchomości stawki opłaty podwyższonej 
(stawka opłaty zgodnie z uchwałą 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). 


