Załącznik do Uchwały Nr XXIX/272/2017
Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2017r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), Uchwała Nr XXIX/272/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia
30 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz w sprawie wykazu
dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, Uchwała Nr XXIX/271/2017 Rady Gminy
Jordanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właściciel nieruchomości
zamieszkałych.
Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
nieruchomości zamieszkałych i położonych na terenie gminy Jordanów.
- 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 obowiązany złożyć
nową deklarację w terminie 14 od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania:

Miejsce składania
deklaracji

Urząd Gminy w Jordanowie, Rynek 2, 34-240 Jordanów

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć znakiem x jeden właściwy kwadrat)

□

A.

pierwsza deklaracja

□

nowa deklaracja

deklaracja obowiązuję od dnia

□

korekta deklaracji

_ _ - _ _ - _ _ _ _ r.

□

wygaśnięcie obowiązku

(należy podać dzień – miesiąc - rok)

PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(zaznaczyć znakiem x jeden właściwy kwadrat)

B.

□
□

Właściciel nieruchomości
Użytkownik wieczysty

□
□

Współwłaściciel nieruchomości
Zarządca nieruchomości

□
□

Najemca, dzierżawca
Inny (np. spadkobierca)

DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU I NIERUCHOMOŚCI
DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU
2. Imię (imiona)

1. Nazwisko

C.

C1
3. Data urodzenia
___ – ____ –_______
(dzień – miesiąc – rok)

5. Nr telefonu

*

4. Nr PESEL

|__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |
6. Adres e-mail *

DANE
IDENTYFIKACYJNE
NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁEJ
(GOSPODARSTWA
DOMOWEGO) – NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (DLA KAŻDEJ NIERUCHOMOŚCI NALEŻY WYPEŁNIĆ
I ZŁOŻYĆ ODRĘBNĄ DEKLARACJĘ)

7. Nr domu

8. Nr lokalu

9. Kod pocztowy

10. Poczta

C2
12. Sołectwo (miejscowość)

11.Osiedle (rola)

13. Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów ( w przypadku braku nadanego numeru budynku)

ADRES DO KORESPONDENCJI –

C3

JEŚLI JEST INNY, NIŻ ADRES NIERUCHOMOŚCI WSKAZNY W C 2

14. Kraj

15. Województwo

16. Powiat

17. Gmina

18. Ulica

19. Nr domu

20. Nr lokalu

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

23. Poczta

DANE DOTYCZĄCE GOSPODARKI BIOODPADAMI I NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI
Oświadczam, że wytwarzane na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji będę
zagospodarowywał
we własnym
zakresie
np.
w
przydomowym
kompostowniku
(zaznaczyć znakiem x jeden właściwy kwadrat)

□ TAK

D.

□ NIE

Nieczystości ciekłych (bytowych) z terenu nieruchomości pozbywam się za pomocą:
(zaznaczyć znakiem x jeden właściwy kwadrat)

□-przyłącza do gminnej kanalizacji □-oczyszczalni przydomowej □-zbiornika bezodpływowego
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wielkość gospodarstwa domowego
nieruchomość wskazaną w pkt. C 2

wg

liczby

osób

(mieszkańców)

zamieszkujących

(zaznaczyć znakiem x jeden właściwy kwadrat)

E.

□ – gosp. 1 osobowe

□ - gosp. 2 osobowe

□ - gosp. 3 osobowe

□ – gosp. 4 osobowe

□ - gosp. 5 osobowe

□ - gosp. 6 osobowe i więcej osób

OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANĘ W SPOSÓB:

□ selektywny/segregowane

□ nieselektywny/niesegregowane

(w przypadku zaznaczenie przechodzimy do
wypełnienia punktu F1)

(w przypadku zaznaczenie przechodzimy do
wypełnienia punktu F2)

Stawka podstawowa określona w § 2 pkt 1 Uchwały Nr XXIX/271/2017 Rady
Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

F.

F1

Należy wybrać jedną stawkę opłaty wg wielkości gospodarstwa domowego:
- 6,50 zł miesięcznie od gospodarstwa 1 osobowego,
- 13,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 2 osobowego,
- 19,50 zł miesięcznie od gospodarstwa 3 osobowego,
- 26,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 4 osobowego,
- 32,50 zł miesięcznie od gospodarstwa 5 osobowego,
- 39,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 6 osobowego i więcej osób.

24.

………. zł / miesiąc
/ gospodarstwo
domowe

25.

Stawka wyższa określona w § 2 pkt 2 Uchwały Nr XXIX/271/2017 Rady Gminy
Jordanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

F2

Należy wybrać jedną stawkę opłaty wg wielkości gospodarstwa domowego:
- 13,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 1 osobowego,
- 26,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 2 osobowego,
- 39,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 3 osobowego,
- 52,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 4 osobowego,
- 65,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 5 osobowego,
- 78,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 6 osobowego i więcej osób.

………. zł / miesiąc
/ gospodarstwo
domowe

Płatność:
Opłatę należy wpłacać w odstępach kwartalnych w wysokości 3 miesięcznych kwot opłaty wg terminów :
- za I kwartał do 31 stycznia danego roku, - za III kwartał do 31 lipca danego roku,
- za II kwartał do 30 kwietnia danego roku, - za IV kwartał do 31 października danego roku,
w kasie Urzędu Gminy w Jordanowie lub na rachunek bankowy nr 11 8799 0001 0000 0000 0475 0006 Gminy
Jordanów, w tytule podając swoje dane, adres nieruchomości zamieszkałej, zgodnie z wypełnioną deklaracją oraz
okres za jaki dokonywana jest płatność.

PRZYCZYNY KOREKTY DEKLARACJI / WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU UISZCZANIA OPŁATY

G.

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….............................

PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
H.

27. Czytelny podpis (imię i nazwisko)

26. Data
___ – ____ –_______
(dzień – miesiąc – rok)

ADNOTACJE ORGANU
I.

POUCZENIE
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zmianami).
2. W przypadku niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie albo w razie uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji Wójt Gminy Jordanów określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki (w tym posiadane bazy danych).
3. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zmianami), z tym że uprawnienia organów
podatkowych przysługują Wójtowi Gminy Jordanów.
4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/270/2017 Rady Gminy
Jordanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe leżących na terenie Gminy Jordanów
5. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (segregacji odpadów) Wójt Gminy Jordanów w drodze decyzji naliczy
opłatę wyższą za odbieranie odpadów zebranych nieselektywnie wraz z zaległymi odsetkami.

OBJAŚNIENIA
* pola nie wymagane do wypełnienia;
pola jasne podlegają wypełnieniu w sposób czytelny, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami czarnym lub
niebieskim kolorem;
dla każdej nieruchomości zamieszkałej (gospodarstwa domowego) należy wypełnić i złożyć odrębną deklarację;
deklaracja dotyczy nieruchomościach zamieszkałych (gospodarstw domowych) – należy przez to rozumieć nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 1 w/w ustawy, a więc nieruchomości, na których człowiek
bytuje oraz zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych
z wypoczynkiem (np. urlopem, odwiedzinami) lub leczeniem;
deklarację wypełnia oraz składa właściciel nieruchomości zamieszkałych (podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji) należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mającymi obowiązek realizować
obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku;
osoby zamieszkujące nieruchomość (mieszkaniec) – należy przez to rozumieć wszystkie osoby (dzieci i dorośli) faktycznie
bytujące na terenie danej nieruchomości oraz zazwyczaj spędzające tam czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od
czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem (np. urlopem, odwiedzinami) lub leczeniem;
bioodpady - rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni, odpady spożywcze i kuchenne
z gospodarstw domowych (dotyczy przede wszystkim resztek lub zepsutej żywności, odpadów pochodzących z pielęgnacji zieleni
ogrodowej);
zagospodarowywanie we własnym zakresie bioodpadów – np. kompostowanie, wykorzystywane do chowu zwierząt
gospodarskich i utrzymywania zwierząt domowych;
stawka podstawowa – określona w § 2 pkt. 1 Uchwały Nr XXIX/271/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych - segregujących odpady komunalne (jeżeli odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób selektywny);
stawka wyższa - w przypadku niesegregowania odpadów określona w § 2 pkt. 2 Uchwały Nr XXIX/271/2017 Rady Gminy
Jordanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
w przypadku złożenia pierwszej deklaracji należy podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
w przypadku składania nowej (kolejnej) deklaracji należy podać datę nastąpienia zmiany ilości osób zamieszkujących lub
innego czynnika będącego podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych zamieszczonych
w pierwotnej deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych itp. wpisując jednocześnie
w części G niniejszej deklaracji stosowne wyjaśnienie;
w przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości właściciel nieruchomości winien jest złożyć
nowa deklarację w celu zgłoszenia wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty wpisując jednocześnie w części G stosowne
uzasadnienie.

