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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, 

SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA 
JORDANOWA, NA KTÓRYCH STALE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

 
 

 Podstawa prawna:  
   
 

Składający:       
   
  
 
 
 

Termin składania:  
  
   
 
Miejsce składania:  
 

 
Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późń. zm).  
 

Właściciele nieruchomości stale zamieszkałych znajdujących się w granicach 
administracyjnych Miasta Jordanowa, 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.  
 

14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie 
obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość 
opłaty.  
 

Urząd Miasta Jordanowa,  
Rynek 1, 34-240  Jordanów. 

Nazwa i adres 
siedziby organu 
właściwego do 
złożenia deklaracji: 

Burmistrz Miasta Jordanowa 
Urząd Miasta Jordanowa 
Rynek 1, 34-240 Jordanów 

 A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

                
            Pierwsza deklaracja                  Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji – data zaistnienia                       
                                                               
                                                              zmiany _____-_____-________    
                                                                                               dzień   miesiąc        rok                                              

 B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  

 Składający deklarację: (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

   1. właściciel  

   2. współwłaściciel   

   3. użytkownik wieczysty  

   4. jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  

   5. inny podmiot władający nieruchomością ……………………….............................................................  

 C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

Osoba fizyczna  
Osoba prawna  
Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  

 Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa (dot .osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających 
osobowości prawnej)  
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 PESEL  
 
 
 
 
 

REGON  NIP  
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 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Kraj Województwo Powiat 
 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 
 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
 
 

Nr telefonu 

 
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE.  

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 
 

Kod pocztowy Poczta 
 

Nr działki  

E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI.  
(Wypełniają właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.)  

E1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D niniejszej deklaracji zamieszkuje:  
……………………(podać liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości)  

 
E2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D niniejszej deklaracji odpady będą 

gromadzone i odbierane w sposób selektywny *).  
                   TAK                        NIE  
 
E3. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w dziale D niniejszej deklaracji wyposażona jest w 

kompostownik.        
                  TAK                        NIE         
 
OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

F. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:  

Liczba mieszkańców  
(proszę wpisać liczbę z pozycji E1)  
   

F1 

Miesięczna stawka opłaty za 
jednego mieszkańca  
(proszę zaznaczyć jeden właściwy kwadrat)  
   

F2  
 

……… zł. 
 

jeżeli zaznaczono  
TAK w punkcie E2.  

  

F3  
 

………. zł. 
 

jeżeli zaznaczono  
NIE w punkcie E2.  

   

Wysokość miesięcznej opłaty: 
(proszę wypełnić tylko jedno pole)  
 

1) w przypadku odpadów zbieranych 
i odbieranych w sposób selektywny 
jest to iloczyn pozycji F1 x F2  
 

2) w przypadku odpadów zbieranych 
i odbieranych w sposób 
nieselektywny jest to iloczyn pozycji 
F1 x F3  

F4  
 
 
 

(poz. F1 x poz. F2) 
(należy podać kwotę w PLN) 

 
Słownie złotych: ……………………... 
 
……………………………................... 

F5  
 
 
 

(poz. F1 x poz. F3) 
(należy podać kwotę w PLN)  
 
Słownie złotych: ……………………... 
 
……………………………................... 
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G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ  

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

H. ADNOTACJE URZĘDU  

 
 
 

 
Pouczenie:  

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawiania tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1201 z późn. zm.). 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Jordanowa deklarację o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta 
Jordanowa 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. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 2 albo uzasadnionych wątpliwości co 
do danych zawartych w deklaracji lub nie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
Burmistrz Miasta Jordanowa określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. 
Niniejsza decyzja podlega dochodzeniu w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.). 

5. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.800 z póżn. zm.), z tym że 
uprawnienia organów podatkowych przysługują Burmistrzowi Miasta Jordanów. 

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy miesięcznie, z góry za dany miesiąc, 
do 10 dnia każdego miesiąca gotówką w kasie Urzędu Miasta Jordanowa lub przelewem na rachunek 
bankowy Urzędu Miasta Jordanowa nr 63 8799 0001 0000 0000 8859 0050 (zgodnie z obowiązującą 
Uchwałą Rady Miasta Jordanowa w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi). 

Objaśnienia:  
* selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych 

rodzajów odpadów, z podziałem na:  
a) szkło – zielony pojemnik lub worek z napisem „Szkło”,  
b) papier, tektura – niebieski pojemnik lub worek, 
c) tworzywa sztuczne (plastik), metal, tekstylia – żółty  pojemnik lub worek, 
d) bioodpady – brązowy pojemnik lub worek z napisem „Bioodpady”,  
e) odpady pozostałe zmieszane, pozbawione frakcji wymienionych w punktach od a) do c) szary pojemnik 

lub worek „Odpady pozostałe”. 


