
UCHWAŁA NR XIX/114/20
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 29 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz 
art. 6n ust. 1 i art. 6m ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 2020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do uchwały nr XV/98/19 Rady Miejskiej 
Jabłonowa Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r., zmienionej uchwałą nr XVII/110/20 z dnia 9 stycznia 
2020 roku, w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Zbigniew Mikulicz
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POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY, WYPEŁNIAJĄC KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI     
        

PESEL 
 

Nr dokumentu Załącznik do Uchwały Nr XV/98/19 Rady 
Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 
6 grudnia 2019 roku NIP 

 
  

DEKLARACJA  
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 t. j.) 
 

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 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 lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

W przypadku zmiany danych będących 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 do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 

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 

□ nowa deklaracja 

□ korekta deklaracji 

 
.data powstania obowiązku złożenia deklaracji (dd.mm.rrrr)             ____________________________________                  

 

.data powstania przyczyny złożenia nowej deklaracji (dd.mm.rrrr)    ____________________________________   
   
   data obowiązywania korekty od (dd.mm.rrrr)    ____________________________ 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

□ właściciel nieruchomości 

□ użytkownik wieczysty 

□ współwłaściciel 

□ zarządca nieruchomości 

□ najemca, dzierżawca  

□ inny  

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

D.1. OSOBA FIZYCZNA 

Nazwisko 
 
 

Imię / imiona Numer telefonu / adres e-mail 
 

D.2. POZOSTAŁE PODMIOTY 

Pełna nazwa 
 
 
 

Nazwisko i imię 
 

Numer telefonu / adres e-mail 
 

Załącznik do uchwały Nr XIX/114/20
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 29 stycznia 2020 r.
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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 (Podmiot zobowiązany wypełnia część F.1. lub część F.2. w 

przypadku posiadania kompostownika). 

F.1. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E         
                                                                                                                                                          

 

Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości wskazanej w części E zbierane będą w sposób selektywny. 
 

WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY: 

 

…………………………………………. 
 

X …………………………. 
 

= …………………………….………………………. 

liczba mieszkańców zamieszkujących 
nieruchomość 

stawka opłaty * Iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty 

*  Wysokość stawki należy wpisać zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty oraz określenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

F.2.INFORMACJE DOTYCZĄCE BIOODPADÓW 

 

Oświadczenie podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 

 

Posiadam kompostownik przydomowy i będę kompostować w nim 
bioodpady stanowiące odpady komunalne 

 

□ 

Nie posiadam kompostownika przydomowego i nie będę 
kompostować w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
– odbierane będą przez podmiot odbierający odpady komunalne. 

□ 

Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości wskazanej w części E zbierane będą w sposób selektywny. 
 

WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY: 

 

…………………………………………. 
 

X ………………….………. 
 

= …………………………….………………………. 

liczba mieszkańców zamieszkujących 
nieruchomość 

 
 

stawka opłaty * Iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty 

*  Wysokość stawki należy wpisać zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty oraz określenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

F.3. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 
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Objętość  
pojemnika [l] 

Stawka opłaty za pojemnik4 
Liczba 

pojemników 
Wysokość miesięcznej opłaty 

Zbiórka selektywna 

120    

240    

1100    

Wysokość miesięcznej opłaty  
/suma kwot z ostatniej  kolumny/ 

_________ zł 

F.4. NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE 
NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

 

WYLICZENIE ROCZNEJ OPŁATY: 
 
………………………………..…………….………    X   ………………………….……… zł   =……..…………………..……………………. zł 

(liczba domków letniskowych lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe) 

(ryczałtowa stawka opłaty)  (iloczyn liczby domków/innych nieruchomości i 
ryczałtowej stawki opłaty) 

Wysokość stawki należy wpisać zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego, w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno - wypoczynkowe 

 

G. INFORMACJA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (określanej jako „RODO”) informuję, że: 
administratorem danych osobowych oraz dołączonych do niej dokumentów jest Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z siedzibą 
w Jabłonowie Pomorskim, ul. Główna 28. Dane są zbierane w celu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta                           
i gminy Jabłonowo Pomorskie oraz w celach archiwizacyjnych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku           
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 t. j.).  
 
 
 
…........................................                                                                                                    …............................................................ 
     (miejscowość i data)                                                                                                                               (czytelny podpis) 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 
 
 
…........................................                                                                                                    …............................................................ 
     (miejscowość i data)                                                                                                                               (czytelny podpis) 

I. 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 lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
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3. W przypadku zmiany danych będących 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 do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

4. 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. 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 2019r . poz. 1438 z późń. zm.). 

2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2010 t. j.), 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.  
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6n ust. 1 i art. 6m ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 roku  o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020 ) Rada Miejska
Jabłonowa Pomorskiego zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W
art. 6m ust.1b ustawy określony został zakres danych, podania których może wymagać rada gminy
uchwalając wzór deklaracji. W świetle ww. przepisu brak jest podstaw do ujmowania we wzorze
deklaracji takich danych jak imię i nazwisko wspólników. Obok zmiany wzoru deklaracji w tym
zakresie, przedmiotowy projekt uchwały doprecyzowuje pozycje wzoru deklaracji dotyczące
obliczania wysokości należnej opłaty z uwzględnieniem zwolnienia z części opłaty z tytułu
kompostowania bioodpadów.
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