
Załącznik do Uchwały Nr  XXXVII/191/2012 
Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,  

CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI W GMINIE JAKTORÓW

Podstawa prawna:
Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 
2012 r. poz. 391)

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów

Miejsce składania: Urząd Gminy Jaktorów ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów

Termin składania:
Pierwsza w terminie do 25 marca 2013 r. oraz w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych       
a także od zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

WÓJT GMINY JAKTORÓW UL. WARSZAWSKA 33, 96-313 JAKTORÓW

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 PIERWSZA DEKLARACJA  ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat):


WŁAŚCICIEL / 

WSPÓŁWŁAŚCICIEL 


UŻYTKOWNIK WIECZYSTY


ZARZĄDCA / UŻYTKOWNIK


INNY PODMIOT WŁADAJĄCY 

NIERUCHOMOŚCIĄ 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
NAZWISKO IMIĘ/IMIONA PESEL

DATA URODZENIA MIEJSCE URODZENIA IMIĘ OJCA

IMIĘ MATKI NUMER TELEFONU

E. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR DOMU

G. DEKLAROWANY SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji odpady komunalne będą zbierane i 
odbierane w następujący sposób:

 Odpady zbierane selektywnie (zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Jaktorów)

 - stawka opłaty od jednego mieszkańca zgodna z Uchwałą Rady Gminy Jaktorów 

 Zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne nie poddane segregacji) – stawka opłaty od jednego mieszkańca zgodna

 z Uchwałą Rady Gminy Jaktorów



H. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH 
NIERUCHOMOŚĆ DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST 

DEKLARACJA

Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w punkcie F zamieszkuje:

…………………………………………………
(należy podać ilość mieszkańców)

I. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(liczona jako iloczyn osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty uchwalonej przez radę Gminy Jaktorów)

                                                             x                                                          =

liczba osób zamieszkujących nieruchomość stawka opłaty uchwalona przez Radę Gminy Jaktorów dla 
wybranego w pkt G sposobu zbierania odpadów

wysokość opłaty miesięcznej 
(należy podać kwotę w PLN)

J. OBLICZENIE WYSOKOŚCI KWARTALNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(liczona jako iloczyn miesięcznej opłaty wynikającej z pkt I i ilości miesięcy w kwartale )

                                                             x                          3                              =

miesięczna wysokość opłaty 
wyliczona w punkcie I

 3 miesiące
wysokość opłaty kwartalnej
(należy podać kwotę w PLN)

K. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA NA POTRZEBY WŁASNE *

Czy nieruchomość wskazana w części F niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik?*

 tak  nie

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

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)  

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi.

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

(miejscowość i data)

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

(czytelny podpis)

Ł. WPŁATA NALEŻNOŚCI

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wnosić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w 
Jaktorowie nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy.

M. ADNOTACJE ORGANU

* Dane o posiadaniu kompostownika służą jedynie potrzebom statystycznym



Pouczenie

1. Niniejsza  deklaracja  stanowi podstawę do wystawienia  tytułu  wykonawczego  zgodnie  z  przepisami 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1015).

2. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w terminie do 25.0  3.2013 r.   albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji 

Wójt  Gminy  Jaktorów  określi,  w  drodze  decyzji,  wysokość  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi,  biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki,  w tym średnią ilość odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze (art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391). 

3. 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  do  Wójta  Gminy  Jaktorów  w  terminie  14  dni  od  dnia  nastąpienia  zmiany.  Opłatę  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej  wysokości uiszcza się za miesiąc,  w którym 

nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391). 

Objaśnienia:

1. Przez nieruchomości zamieszkałe należy rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy, a więc nieruchomości na których człowiek bytuje stale lub  

czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek, spędza czas przeznaczony na odpoczynek niezależnie 

od  czasowych  nieobecności  związanych  z  wypoczynkiem,  urlopem,  odwiedzinami  u  przyjaciół  

i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

2. Deklarację  składa  właściciel  nieruchomości,  przez  którego  rozumie  się  także  współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także 

inne podmioty władające nieruchomością.

3. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest 

złożyć odrębną deklarację dla każdej nieruchomości.

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry, raz na kwartał, bez wezwania  

w  łącznej  wysokości  za  trzy  miesiące  kalendarzowe  (zgodnie  z  Uchwałą  Rady  Gminy  Jaktorów  

w sprawie określenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłat  za  gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi), w terminach: 

a) za I kwartał – do 15 stycznia danego roku,

b) za II kwartał – do 15 kwietnia danego roku,

c) za III kwartał – do 15 lipca danego roku,

d) za IV kwartał – do 15 października danego roku, przy czym termin wniesienia pierwszej opłaty 

upływa w dniu 15 lipca 2013 r. i obejmuje okres od dnia 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.
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