
Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami. 
 

1. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI                                                                                     
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem x):              
□ pierwsza deklaracja                                                                                                                                                  
□ zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji (data zaistnienia zmian…………………) 
 
2. RODZAJ WŁADANIA NIERUCHOMO ŚCIĄ (odpowiednie zaznaczyć znakiem X, należy wybrać 
jedną możliwość) 
□ właściciel □ współwłaściciel (udział w nieruchomości …...............)  
□ użytkownik wieczysty □ inny podmiot (zarządzający, użytkownik, itp.) …............................. 
3. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ*  na której powstają odpady komunalne 
imię nazwisko PESEL 

gmina ulica nr domu nr lokalu 

miejscowość kod pocztowy poczta 

obręb i nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów telefon kontaktowy 

 
4. ADRES NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ**  (dotyczy nieruchomości innych niż zamieszkałe, 
np.: na których jest prowadzona działalność gospodarcza, usługowa, itp.) 
pełna nazwa skrócona nazwa 

NIP/PESEL REGON 

gmina 

 

ulica nr domu nr lokalu 

miejscowość kod pocztowy poczta 

obręb i nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów telefon kontaktowy 

 
5. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny niż adres nieruchomości 
kraj województwo powiat 

gmina ulica nr domu 

 

nr lokalu 

miejscowość kod pocztowy poczta 

 
6. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW  (odpowiednie zaznaczyć znakiem X, należy wybrać jedną 
możliwość) 

□ odpady segregowane (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, odpady komunalne ulegające 
biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane) 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 Podstawa 
prawna 

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 
 

 
Składający 

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Jadów, przez których rozumie się 
także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w 
zarządzie lub użytkowaniu, a także inne osoby fizyczne bądź prawne władające nieruchomością. 

 

 Termin 
składania 

W terminie do 15 czerwca 2013r., a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 
powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość 
opłaty.  

 

 Miejsce 
składania Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów  

  



□ zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne nie poddane segregacji) 
7. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:                                                              
Stawka miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego gospodarstwa domowego 
wynosi: 
□ od 1 do 2 osób włącznie w gospodarstwie domowym 10,00 złotych, w przypadku segregowania odpadów                                                                     
□ od 3 i więcej osób w gospodarstwie domowym 15,00 złotych, w przypadku segregowania odpadów 
□ od 1 do 2 osób włącznie w gospodarstwie domowym 30,00 złotych, w przypadku nie segregowania 

odpadów  
□ od 3 i więcej osób w gospodarstwie domowym 45,00 złotych, w przypadku nie segregowania odpadów                                                       

 
Oświadczam, że na terenie w/w nieruchomości jest ..…………...........………...…gospodarstw domowych.                                                                                            

               (należy podać liczbę***)                                                                                                                                                                           

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (iloczyn liczby gospodarstw 

domowych i stawki opłaty) ……….. zł (słownie:…………………….…………………………………….……). 

Oświadczam, że nieruchomość, na której będą wytwarzane odpady komunalne, będzie zamieszkana przez: 
□ cały rok 
□ w miesiącach od …...............................................do............................................... 
8. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH:  
Oświadczam, że miesięcznie na terenie w/w nieruchomości odpady komunalne gromadzone są w 
następujących pojemnikach (należy wpisać ilość poszczególnych pojemników): 
□ 120 litrów   –        (14 zł/42 zł)- ……….......szt.         
□ 240 litrów   –        (25 zł/75 zł)- ….………..szt. 
□ 1100 litrów –      (80 zł/240 zł)- …….....…..szt. 
 Kwoty w nawiasach dotyczą - pierwsza stawka opłaty (niższa) za odpady segregowane, druga stawka opłaty (wyższa) za odpady zmieszane bez segregacji  

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (iloczyn liczby 

pojemników i stawki za te pojemniki) ….......… zł (słownie: ……………...……………………...……...… ). 

Oświadczam, że na terenie w/w nieruchomości, odpady będą wytwarzane: 
□ cały rok 
□ w miesiącach od …...............................................do............................................... 
 
9. Łączna opłata miesięczna****  za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma pozycji 7, 8) 

wynosi………….zł (słownie:..……………………………….…………………………………...……...… ). 

 

....................................................................... 
                           (data i czytelny podpis składającego deklarację) 

                 
*dotyczy nieruchomości, na których  zamieszkują mieszkańcy   
**dotyczy nieruchomości, na których jest prowadzona działalność gospodarcza, usługowa, produkcyjna, itp.,  
***pod pojęciem gospodarstwo domowe rozumie się jedną osobę lub ich zespół razem zamieszkujących i wspólnie się utrzymujących  
****dotyczy sytuacji, gdy nieruchomość jest częściowo zamieszkała i częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza, usługowa, 
produkcyjna, itp., jako suma opłat miesięcznych za nieruchomość zamieszkałą, niezamieszkałą i zamieszkałą sezonowo 

Deklarację  należy składać  osobiście  (wskazane)  lub pocztą  
(ewa.skwarska@jadow.az.pl) do Urzędu Gminy Jadów, pokój nr 22, w godz. 800 – 1600 

od poniedziałku do piątku, do dnia 15.06.2013r. 
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 (Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.). 
2) Weryfikacja informacji podanych w deklaracji będzie prowadzona na podstawie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, bazy danych z ewidencji 

ludności oraz dostępnych rejestrów. 
3) Nie złożenie deklaracji skutkuje wydaniem decyzji przez Wójta na opłatę wyliczoną na podstawie średniej ilości odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomościach o podobnym charakterze. 
4) W przypadku zmiany danych będących podstawą naliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości 

zobowiązany jest złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Jadów w terminie 14 dni od daty wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

5) Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jadów w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę należy 
uiszczać kwartalnie z góry, do 15-go dnia pierwszego miesiąca danego kwartału, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 


