
UCHWAŁA NR XXIII/205/2012
RADY GMINY JASIENICA ROSIELNA

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Jasienica Rosielna 

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 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) w związku z art. 12 
ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) 

Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasienica Rosielna, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

2. Deklarację o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy 
w Jasienicy Rosielnej. 

§ 2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w § 
1 ust. 1 należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2013r. 

§ 3. Określa się wykaz dokumentów, które należy przedłożyć wraz z deklaracją, o której mowa w § 1 ust. 1 w 
celu potwierdzenia danych w niej zawartych: 

1) zaświadczenie o prowadzeniu nauki  poza miejscem stałego zameldowania wraz z dokumentem 
potwierdzającym zamieszkiwanie w miejscu nauki lub oświadczeniem, 

2) zaświadczenie o pracy poza miejscem stałego zameldowania wraz z dokumentem potwierdzającym 
zamieszkanie w miejscu pracy powyżej 14 dni lub oświadczeniem, 

3) zaświadczenie o zamieszkiwaniu członka rodziny poza granicami gminy powyżej 14 dni lub oświadczenie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica Rosielna. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXII/199/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 30 listopada 2012r. 
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości  zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jasienica Rosielna. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Śnieżek
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Zał.  do Uchwały Nr XXIII205/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 27 grudnia 2012r. 
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM K OLOREM 

 
DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

 
 

Podstawa prawna:           Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
                                        (tekst  jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391). 
 

Składający:                     Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości – w rozumieniu ustawy o utrzymaniu                      
                                        czystości i   porządku w gminach 
Termin :                      1) Do 30 kwietnia 2013r.  
                                   2) Do 14 dni od dnia zamieszkania na danej  nieruchomości pierwszego mieszkańca 
                                   3) Do  14  dni od dnia nastąpienia zmiany  
 

Miejsce składania:         Urząd Gminy Jasienica Rosielna. 
 

Organ właściwy  do złożenia deklaracji:      Wójt Gminy Jasienica Rosielna.     
 

A. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 
 
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

     □    pierwsza deklaracja     □  korekta deklaracji( data zaistnienia zmian)    ………………………………                                                                       
 
 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę  
 

Nazwisko i imię / pełna nazwa 
 

Numer PESEL 
 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 
 

Województwo Powiat Gmina 
 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Nr domu/ lokalu Poczta 

Nr telefonu Adres e-mail 
 

 

C. ADRES NIERUCHOMO ŚCI  NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Gmina 
 

Miejscowość Nr domu/lokalu Poczta 

D. Rodzaj podmiotu zobowiązanego do  złożenia deklaracji ( zaznaczyć właściwy) 
□ właściciel                             □  użytkownik, posiadacz nieruchomości, najemca, dzierżawca 
□ współwłaściciel                 □  inny ( jaki) ……………….. 

 
E. DEKLAROWANY SPOSÓB ZBIÓRKI SELEKTYWNY / NIESELEKTYW NY 
 
Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób: 
□ selektywny                         □  nieselektywny (zmieszany) 
 
F. WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESI ĘCZNEJ 
 
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje:  …… 
                                                                                                                                                                                       (liczba mieszkańców) 
Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
 

….………………      X      ………………      =      ………………………….………… zł 
      (liczba mieszkańców)                 (stawka opłaty)                          (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

                                                           

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..………zł 

……………………………………………………………………..………………………………..……. zł 

                                               (słownie) 
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D.  ZAŁĄCZNIKI   (należy wymienić rodzaj załącznika) 
 

1. Kopia umowy zawartej z Przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych – obowiązkowo do pierwszej 
deklaracji 
 
 
 
 
 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę   
 

      
  …………………..………………..                                                   …………………………. 
                              (miejscowość i data)                                                                                               (czytelny podpis) 
 
 

F. ADNOTACJE ORGANU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 2005r., Nr 229, poz. 1954 ze zmianami). 
 
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właściciel nieruchomości  jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Jasienica Rosielna nową deklarację w 
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 
Objaśnienia: 
 
1) Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość     oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.   
 
2)  Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy. 
 
3)  Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do 
deklaracji, w szczególności są: 
− kopia umowy zawartej z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych – obowiązkowo do pierwszej deklaracji, 
− pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika, 
− dokument potwierdzający zamieszkanie w innym miejscu niż miejsce zameldowania, 
− inne dokumenty określone w uchwale Rady Gminy 
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