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 Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/170/21                                     

                                                                                                                                                                                     Rady Miasta Jedlina-Zdrój 

                                                                                                                                                                                     z dnia 25 lutego 2021 r.   
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI  

 

    Podstawa 

prawna: 

 

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.). 

 

   Składający: Właściciel nieruchomości zamieszkałej lub nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części 
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonej na terenie gminy Jedlina-Zdrój, przez którego 
rozumie się także, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.  
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela 
nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. 

  

Termin 

składania: 

 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta 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.   

  Miejsce: 

składania: 

URZĄD MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój. 

 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI  

  BURMISTRZ MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ 

 B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

   Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy 
kwadrat): 

❑1. pierwsza deklaracja ❑ 2. korekta deklaracji  

 

 

Data zaistnienia zmiany (dzień – miesiąc – rok): 

_ _ - _ _ - _ _ _ _ 

 

 
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
* - dotyczy osób fizycznych    ** - dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi 

   Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. właściciel         ❑ 2. współwłaściciel                      ❑3. użytkownik wieczysty 

❑ 4. jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu                ❑5. inny podmiot 

  Imię i nazwisko */ Nazwa pełna **  
 

  Numer: PESEL */ NIP ** 

 
  Telefon / adres email składającego deklarację (wypełnienie pola nie jest obowiązkowe): 

 
ADRES * / ADRES SIEDZIBY ** 

  Kraj Województwo Powiat  

  Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

  Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

 D. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
  

  
❑1. zamieszkała       ❑ 2. w części zamieszkała, w części niezamieszkała 

Uwaga: 

Jeżeli zaznaczono kwadrat 1 należy wypełnić część E i F deklaracji,  

Jeżeli zaznaczono kwadrat 2  należy wypełnić część E, F, G i H deklaracji 

 
E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 

   
Ulica 

 
Nr domu 

 Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (numer działki wraz z nazwą obrębu geodezyjnego – należy wypełnić w przypadku 
braku adresu) 

 



POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

  
 
 
 

F. DOTYCZY CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI  
 

  
 1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: 
 

 

 

 2. Łączna ilość osób zamieszkałych 
                                                                                           

Nr 
lokalu 

Liczba mieszkańców 
Nr 

lokalu 
Liczba mieszkańców 

Nr 
lokalu 

Liczba mieszkańców 
Nr 

lokalu 
Liczba mieszkańców 

        

        

        

        

        

 

Pozycje 3 i 4 dotyczą nieruchomości zabudowanych budynkami 
wielorodzinnymi  oraz jednorodzinnymi nieposiadającymi przydomowych 
kompostowników 

Pozycje 5. i 6. dotyczą wyłącznie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, których właściciele zadeklarują prowadzenie kompostownika. 

 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, 
prowadzić będę przydomowy kompostownik, w którym kompostować 
będę bioodpady stanowiące odpady i rezygnuję ze zbiórki odpadów 
biodegradowalnych w pojemniku 

 3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 31,00 zł za 

osobę 

5. Wysokość zwolnienia w przypadku, gdy właściciel nieruchomości 

kompostuje bioodpady wynosi – 2,00 zł / osobę (opłata po uwzględnieniu 

zwolnienia wynosi 29,00 zł /osobę) 

 4. Łączna opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosi (iloczyn pozycji  2 i 3):  

                                                                                           złotych 

   

6. Łączna  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po 

uwzględnieniu zwolnienia za kompostowanie bioodpadów wynosi:  

                                                                                           złotych 

   

 
G. DOTYCZY CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI  

  1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych:  

1) dla nieruchomości do 100m2 (włącznie)  –1,45zł/m2                                        2) dla nieruchomości powyżej 100m2 - 0,60 zł/m2 

 
2.Liczba lokali niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne   

 
L.p. Powierzchnia lokalu w m2  Stawka za 1m2 Wysokość opłaty w zł 

1    

2    

3    

….    
 

                                                                                           

 3. Łączna opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych wynosi:  

                                                                                           złotych 
 

 
H. ŁĄCZNA OPŁATA MIESIĘCZNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCI  

  Wysokość opłaty wynosi (suma opłaty z części F oraz G):  
                                                                                            
                                                                                              złotych 

 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO   
DEKLARACJĘ   

  Pouczenia:  
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 2020 r., poz.1427 z późn. zm.) 
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w 
którym nastąpiła zmiana. 

   Data (dzień - miesiąc - rok): 
 
 
 

 

Podpis składającego deklarację / osoby reprezentującej składającego deklarację: 

 

J. ADNOTACJE URZĘDOWE  

 


