
UCHWAŁA NR XIV/195/15
RADY GMINY JASIENICA

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasienica i warunków oraz 

trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn.  zm.)

Rada Gminy  Jasienica
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasienica, w brzmieniu jak w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w niniejszej uchwale, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej.

1. Deklaracja złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262) lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).

2. Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej dla 
Urzędu Gminy Jasienica poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) adres: /Jasienica/skrytka.

3. Tryb składania deklaracji w formie elektronicznej:

1) poprzez pismo ogólne dołączając deklarację w postaci załącznika w następujących formatach pliku: doc, 
docx, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip, xades, pades,

2) poprzez wypełniony formularz deklaracji znajdujący się na elektronicznej Platformie Usług Administracji 
Publicznej ( www.epuap.gov.pl) opublikowanej przez Urząd Gminy Jasienica.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 stycznia 2016 r.

Poz. 493

http://www.epuap.gov.pl/


§ 4. Traci moc: Uchwała Nr XXVIII/293/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasienica (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11.04.2013r. 
poz. 3353). Uchwała Nr XLIV/484/14 Rady Gminy Jasienica z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 
określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. 
Woj. Śl. z dnia 30.10.2014r. poz. 5363).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Batelt
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Załącznik do uchwały Nr XIV/195/15 
Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2015 roku 

DEKLARACJA  O  WYSOKOŚCI  OPŁATY 
ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 

Podstawa prawna: 
 
Składający: 
 
 
Miejsce składania: 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. 
zm.) 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek 
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających 
nieruchomościami 
Urząd Gminy Jasienica 

A. NAZWA I ADRES SIEDZIBY ORGANU WŁAŚCIWEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 Wójt Gminy Jasienica 
43-385 Jasienica 159 

B. CEL  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI (właściwe zaznaczyć) 
 

   Pierwsza deklaracja                                                                 data powstania obowiązku wnoszenia opłaty             ………………………… 

                                                                                                                                                                                                                miesiąc, rok 

   Nowa deklaracja                                                                                                         data zaistnienia zmiany             ………………………… 

                                                                                                                                                                                                                miesiąc, rok 

   Korekta deklaracji                                                                                                         obowiązuje od             ………………………… 

                                                                                                                                                                                                                miesiąc, rok  
Pisemne uzasadnienie przyczyn złożenia zmiany deklaracji (w objaśnieniach 6): 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
 C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
 

1. Rodzaj składającego deklarację (właściwe zaznaczyć) 

 

    Osoba fizyczna                       Osoba prawna              Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  

 
 2. Rodzaj własności, posiadania (właściwe zaznaczyć) 

 

 Właściciel 

 

  Użytkownik 

wieczysty 

 

 

 Współwłaściciel 

 

 Współużytkownik wieczysty 

 

 

 najemca, dzierżawca 

 

 inny 

 

 

 zarządca 

nieruchomości  wspólnej 
 

 

3. Nazwa pełna / Nazwisko i imię  tel. kontaktowy 

  

4. PESEL (dot. osób fizycznych) REGON (nie dotyczy osób fizycznych) NIP (nie dotyczy osób 
fizycznych) 

   

5. Adres zamieszkania/ Adres siedziby składającego deklarację 

1. Kraj 2. Województwo 3. Powiat 

4. Gmina 5. Miejscowość 6. Kod pocztowy 

7. Ulica 8. Nr domu 9. Nr lokalu 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

     (w przypadku kilku nieruchomości proszę złożyć odrębną deklarację, dla każdej z nich) 

 10. Nr działki 

11. Gmina 

JASIENICA 
12. Miejscowość 13. Kod pocztowy 
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F. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

 
G. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają  
odpady komunalne 

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

E. NIERUCHOMOŚĆ JEST (właściwe zaznaczyć) 

      zamieszkała 

 

 
 
Właściciel takiej 
nieruchomości 
wypełnia część F 

    niezamieszkała  
(nieruchomość, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne tj. nieruchomość 
wykorzystana do prowadzenia 
działalności gospodarczej, sklepy, obiekty 
użyteczności publicznej, szkoły, 
przedszkola) 

 
Właściciel takiej nieruchomości 
wypełnia część G 

 

    w części 

zamieszkała i w części 
niezamieszkała 
(nieruchomość, na której 
zamieszkują mieszkańcy i 
jednocześnie prowadzona jest 
działalność gospodarcza) 
 

Właściciel takiej 
nieruchomości wypełnia 
część F, G, H 

  domki 

letniskowe, 
nieruchomości 
wykorzystywane na 
cele rekreacyjno-
wypoczynkowe itp. 
 
Właściciel takiej 
nieruchomości 
wypełnia część G 

 

 
 

   

CZYM OGRZEWANA JEST NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI D? 

 

    paliwem stałym                                                                                    paliwem gazowym 

    paliwem płynnym                                                                                 energią elektryczną 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ODPADY BĘDĄ GROMADZONE I 
ZBIERANE  W  SPOSÓB SELEKTYWNY  

 TAK, będę zbierać selektywnie odpady 

OŚWIADCZENIE O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI 
WSKAZANEJ W CZĘŚCI D I  USTALENIE MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

Liczba mieszkańców zamieszkujących 
nieruchomość/posesję 

Stawka opłaty (określona w Uchwale 

Rady Gminy w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 
takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o 

określonej pojemności) 

Wysokość opłaty 

Przy 
selektywnej 

zbiórce 
odpadów 

Przy 
nieselektywnej 

zbiórce odpadów 

(iloczyn kolumny  2 i 3 w 
przypadku zbierania 

selektywnie odpadów lub 
kolumny  2 i 4 w przypadku 

zbierania nieselektywnie 
odpadów) 

1. 2. 3. 4. 5. 

Liczba osób 
 

 
……... 

 

 
…….. 

 
…….. 

 
……..……..……..….. 

CZYM OGRZEWANA JEST NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI D? 
 

    paliwem stałym                                                                                   paliwem gazowym 

    paliwem płynnym                                                                                energią elektryczną 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ODPADY BĘDĄ GROMADZONE I 
ZBIERANE  W  SPOSÓB SELEKTYWNY  

 TAK, będę zbierać selektywnie odpady 
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POSESJE NIEZAMIESZKAŁE – NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE DO PROWADZENIA 
DZIAŁALNOŚCI, SKLEPY, OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, SZKOŁY, PRZEDSZKOLA 

Wielkość pojemników i kontenerów 
na odpady 

Liczba 
pojemników 

(miesięcznie) 

Stawka opłaty za  

Pojemnik (określona w Uchwale Rady 

Gminy w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 
takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o 

określonej pojemności) 

(iloczyn kolumny  2 i 3 w 
przypadku zbierania 

selektywnie odpadów lub 
kolumny  2 i 4 w przypadku 

zbierania nieselektywnie 
odpadów) Przy 

selektywnej 
zbiórce 

odpadów 

Przy 
nieselektywnej 

zbiórce 
odpadów 

1. 2. 3. 4. 5. 

110 litrów (0,11  m3), 120 litrów (0,12 
m3)  

    

240 litrów (0,24 m3)     

1100 litrów (1,1 m3)     

KP 1,5  m3     

KP 5,0 m3     

KP 7,0 m3     

KP 10,0  m3     

………. m3     

kosze uliczne 10 – 50 litrów (0,01 – 
0,05 m3) 

    

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(suma kwot z kolumny 5) 

..................................zł 

 

Dla działalności 
gospodarczej jednoosobowej 
minimum pojemnik 110/120 
litrów  
(dotyczy każdej 
zarejestrowanej działalności 
na posesji za wyjątkiem 
działalności biurowej) 

Liczba 
pojemników 

(min. 1 na kwartał 
z każdej 

działalności) 

Stawka opłaty za 

pojemnik (1) – w objaśnieniach
 

Wysokość opłaty 
(iloczyn kolumny  2 i 3 w 

przypadku zbierania selektywnie 
odpadów lub kolumny  2 i 4 w 

przypadku zbierania 
nieselektywnie odpadów) 

Przy 
nieselektywnej 

zbiórce 
odpadów 

Przy 
nieselektywnej 

zbiórce 
odpadów 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
 

    

 
 
 

 

Ryczałtowa stawka opłaty (określona w Uchwale Rady Gminy 

 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 

lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku) 

 

Wysokość 
opłaty 
(kwota z 

pozycji 2 lub 
3) 

Przy selektywnej zbiórce 
odpadów 

Przy nieselektywnej zbiórce 
odpadów 

1. 2. 3. 4. 

 
Domki letniskowe i inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe 

 

 
 

 
 

 
 

………….. 
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H. Dotyczy nieruchomości, która w części jest zamieszkała (część F) oraz w części  
niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne (część G) 

 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

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

 
........................................................... 

miejscowość i data 

 
............................................................ 

czytelny podpis 

J. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 
 

 

 

 
Pouczenie 
1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U z 2005 r. Nr 
229 poz. 1954 ze zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
Objaśnienia: 

1. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica, w przypadku ogrzewania nieruchomości 
paliwem stałym, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia popiołu w odrębnym pojemniku, niezależnie 
od tego czy oświadczył, że pozostałe odpady komunalne będą zbierane i oddawane w sposób selektywny czy nie. 
2. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jasienica w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, opłatę należy uiszczać z góry bez wezwania do ostatniego dnia każdego miesiąca przelewem na konto lub w kasie 
Urzędu Gminy Jasienica. 
2.Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Jasienica deklarację 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. 
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Jasienica 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. 
4. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za 
kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
5. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie lub uzasadnionych wątpliwościach, co do danych zawartych w deklaracji, 
Wójt Gminy Jasienica 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. 
6. Zmianę deklaracji składa się w przypadku: wprowadzenia się lub wyprowadzenia się danej osoby, narodzin, zgonów. 7. 
Korektę deklaracji składa się w sytuacji błędnie podanych informacji w pierwszej deklaracji, np. błędna ilość osób, błąd w 
adresie itp. 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (suma kwot z części F kolumna 5 i części G kolumna 5) 

 
..................................zł 

 

Wysokość opłaty kwartalnej (wartość z kolumny 5 części G  
dla działalności gospodarczej jednoosobowej) 

..................................zł 

 

Wysokość opłaty rocznej – ryczałt (wartość z kolumny 4 części G)  ..................................zł 
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