POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
1. Numer PESEL / REGON

3. Załącznik nr 1, do UCHWAŁY NR IX/72/2015
RADY GMINY JABŁONNA
z dnia 20 maja 2015 r.

2. Nr dokumentu

7 2 0 1 2 1 1 1 1 1 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI - dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy1)
4. Dzień – Miesiąc - Rok

0 1 - 0 7 - 2 0 1 5 r.
Podstawa prawna:

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

Składający:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Termin składania:

W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany
danych określonych w deklaracji

A. NAZWA ORGANU, MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
5. Organ właściwy do złożenia deklaracji: WÓJT GMINY JABŁONNA
6. Deklarację należy złożyć:
1) w Urzędzie Gminy Jabłonna lub
2) listownie na adres Urząd Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna lub
3) w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 2) pod adresem
www.epuap.gov.pl w formacie elektronicznym xml, pdf, xls, doc.

B. OBOWIĄZEK I PRZYCZYNY ZŁOŻENIA DEKLARACJI
B.1 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
7. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji3)

X

Pierwsza deklaracja

data obowiązywania

Deklaracja zmieniająca
(nowa)

data zaistnienia zmian

Korekta deklaracji

data zaistnienia zmian

-

-

r.

0 1 - 0 7 - 2 0 1 5 r.
-

-

r.

B.2 Przyczyny złożenia deklaracji zmieniającej:
8. Przyczyny złożenia deklaracji zmieniającej3)

X

zbycie nieruchomości
zmiana danych

zmiana ilości osób
inne – jakie ……………………………………………….

B.3 Przyczyny złożenia korekty deklaracji:
9. Przyczyny złożenia korekty deklaracji

C

PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
10. Podmiot składający deklarację3)

X

właściciel nieruchomości

współwłaściciel

najemca, dzierżawca

użytkownik wieczysty

zarządca nieruchomości wspólnej

inny

______________________________________________________________________________________________
1) W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
2) Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18.09.2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.) lub
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z artykułem 20a i 20b ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235 ze zm.).
3) Zaznaczyć właściwy kwadrat.

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1 Osoba fizyczna
11. Nazwisko

12. Imię

KOWALSKI

13. Nr telefonu

14. Adres e-mail

600 600 600

JAN
jankowalski@kowalski.pl

D.2 Pozostałe podmioty
16. Nazwa skrócona

15. Nazwisko/a i Imię wspólników/ Nazwa pełna

17. Nr KRS/NIP

19. Nr telefonu

18. Klasa PKD

20. Adres e-mail

21. Osoby upoważnione do reprezentowania4)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..podstawa umocowania……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..podstawa umocowania……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..podstawa umocowania……………………………………………….
Sposób reprezentacji:5) ................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

D.3 Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne6)
22. Ulica

JAŚMINOWA

25. Miejscowość

23. Nr domu

102

26. Kod pocztowy

JABŁONNA

24. Nr lokalu

5

27. Poczta

JABŁONNA

05-110

28. Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów

D.4 Adres zamieszkania – jeżeli jest inny niż adres w części D.3
29. Ulica

30. Nr domu

31. Nr lokalu

32. Miejscowość

33. Kod pocztowy

34. Poczta

35. Województwo

36. Powiat

D.5 Adres do korespondencji – jeżeli jest inny niż adres w części D.4
37. Ulica

38. Nr domu

39. Nr lokalu

40. Miejscowość

41. Kod pocztowy

42. Poczta

43. Województwo

44. Powiat

______________________________________________________________________________________________
4) Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania,
tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku
pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub
w formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłata skarbową (17,00 zł).
5) Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne.
6) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób3), 7):

45.

X

selektywny

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Jabłonna w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia w
wysokości tej opłaty8).

46.

10 zł

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazana w części D3.

47.

5

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 46 należy pomnożyć przez liczbę osób
wskazaną w poz. 47)9).

48.

zmieszany

50 zł

F. ODPADY BIODEGRADOWALNE10)
49. Odpady biodegradowalne3):
będą kompostowane w kompostowniku na własnej nieruchomości,

X

będą przekazywane w ramach gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych.

G. KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA
50. Korespondencja elektroniczna
Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości i informacji drogą elektroniczną (e-mail, SMS) dotyczących gminnego systemu
odbioru odpadów komunalnych:

X

wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody

H. OŚWIADCZENIA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że znane mi są przepisy Kodeksu karnego skarbowego za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 11)
51. Data

01.07.2015 r.
I.

52. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej)

Jan Kowalski

ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1619 ze zm.).
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany 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.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Jabłonna nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany.
W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1399 ze zm.) albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Jabłonna określi, 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.
Dane zawarte w niniejszej deklaracji( w szczególności liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość) będą podlegały weryfikacji
______________________________________________________________________________________________
7) Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
8) W przypadku wyboru metody selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a przy wyborze
nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać opłatę podwyższoną.
9) Opłatę z poz. 48 należy wpłacać w odstępach miesięcznych na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Jabłonnie, w tytule podając imię, nazwisko
i adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.
10) Odpady biodegradowalne – odpady, które ulegają rozpadowi tlenowemu lub beztlenowemu (np.: skoszona trawa, liście, łodygi, kwiaty, obierki
ziemniaków itp.), informacje niezbędnego do celów sprawozdawczych
11) Na podstawie art.54 i art.56 ustawy z dnia 10 września 1999r.-Kodeks karny skarbowy( tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz.186 ze zm.) podatnik,
który uchylając się od opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa informacji
i oświadczeń, podaje nieprawdę lub zataja prawdę, albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych podlega karze
grzywny za wykroczenia skarbowe

