UCHWAŁA NR XIII/84/2019
RADY GMINY JAKUBÓW
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r, poz.506) oraz 6m ust.1a i 1b,art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) Rada Gminy
Jakubów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określa się wzór deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości,
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w formie
papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Jakubów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na
platformie usług administracji publicznej e-PUAP, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września
2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.162) lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (t.j. Dz.U. z 2019poz. 700) w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od dnia powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych,
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zaistnienia zmian
mających wpływ na wysokość opłaty dla danej nieruchomości (zmiana właściciela, zmiana liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość lub gospodarstwo domowe).
3. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów
elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r
poz.180 z późn. zm.) przy zachowaniu układu informacji i powiązań między nimi, zgodnego z przepisami
ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku i informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz.U. z 2019 r poz.700 z późn. zm) .
§ 2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia
w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.
§ 3. 1. Podstawowymi danymi do weryfikacji zgodności deklaracji ze stanem faktycznym jest:
1) prowadzony przez Urząd Gminy rejestr ewidencji ludności,
2) prowadzona przez Urząd Gminy ewidencja podatkowa,
3) raport podmiotu wykonującego odbiór odpadów w formie selektywnej o rzetelności dokonywania
segregacji odpadów.
§ 4. W przypadku wątpliwości co do zawartych danych w deklaracji właściciele nieruchomości
zobowiązani są na żądanie Organu dostarczyć :
1) dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania
lokalu na terenie gminy,
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Traci moc Uchwała NR X/55/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 października 2015 r.w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Domański
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Załącznik do uchwały Nr XIII/84/2019
Rady Gminy Jakubów
z dnia 22 listopada 2019 r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM
_____________________________________________________________________________________
_________________
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 2019 r., poz. 2010).
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników, posiadaczy nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jakubów
Termin składania: - pierwsza deklaracja w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zaistnienia
zmian mających wpływ na wysokość opłaty dla danej nieruchomości (tj. zmiana właściciela, zmiana
liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość np. z powodu urodzenia, śmierci).

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Jakubów
ul. Mińska 15
05-306 Jakubów

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja – data zamieszkania …………………………..
□ nowa deklaracja – zmiana danych - data zmiany ………………………………….
□ korekta deklaracji – data zmiany ………………………………..
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Składający:

□ właściciel, współwłaściciel □ inny podmiot władający nieruchomością (użytkownik, posiadacz)
Nazwisko i imię / pełna nazwa
ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
PESEL
TEL:
E-mail
NR RACHUNKU BANKOWEGO WSKAZANEGO DO ZWROTU NADPŁATY1

Nr lokalu

DANE MAŁŻONKA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (ODPOWIEDZIALNEGO MAJATKIEM
WSPÓLNYM)
Imię i Nazwisko

PESEL

C.ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina
Miejscowość

Ulica
Kod pocztowy

Nr domu
Poczta

Nr lokalu

D.INFORMACJE DOTYCZĄCE POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO
I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji
 posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
 nie posiadam kompostownika i nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady komunalne
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E.OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.1. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C deklaracji
E.2. Stawka opłaty za 1 osobę zł/ miesięcznie określona w Uchwale Rady Gminy Jakubów
E.3. Wysokość miesięcznej opłaty w zł (liczbę osób wykazaną w pozycji E.1 należy pomnożyć
przez
stawkę opłaty wykazaną w poz.E.2)

F.DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI (należy wypełnić w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania
w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne)
F.1. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C deklaracji
F.2. Kwota przysługującego zwolnienia za 1 osobę zł/miesięcznie określona w Uchwale Rady
Gminy
Jakubów
F.3. Wysokość miesięcznego zwolnienia w zł (liczbę osób wykazaną w pozycji F.1 należy
pomnożyć
przez kwotę wykazaną w poz. F.2)
F.4.Wysokość miesięcznej opłaty w zł po odliczeniu częściowego zwolnienia (miesięczną kwotę
opłaty wykazaną w pozycji E.3 należy pomniejszyć o wysokość miesięcznego zwolnienia
wykazaną w poz.F.3)
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość,
o której mowa w części C niniejszej deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy Jakubów.
Opłatę należy uiszczać bez wezwania w banku na rachunek Urząd Gminy Jakubów BS O/Jakubów 71 9226 0005 0050 0294 2000 0800
lub
w kasie Urzędu Gminy Jakubów w formie bezgotówkowej kartą płatniczą w technologii tradycyjnej (stykowej) lub zbliżeniowej
w terminach do: 20 –go dnia każdego miesiąca.

G.KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję,
że:
1)Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów.
2)Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub
pisemnie
na adres Administratora.
3)Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z ustaleniem wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów
prawa (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach /Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm./, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z
2019 r. poz.900 z późn. zm./
4)Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5)Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6)Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7)W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO);
8)Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem
realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
10) Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nr telefonu, adres e-mail,….) przez Urząd
Gminy Jakubów wyłącznie w celu sprawnego kontaktu przy załatwieniu przedmiotowej sprawy, której dotyczy
wniosek.
11) Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich
danych osobowych, prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania oraz o prawie do wycofania zgody
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w dowolnym momencie, która nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem
H.DATA I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Data wypełnienia

Czytelny podpis

I.ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
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 2019r.,
poz.1438 ).
1 - Podanie

rachunku bankowego jest dobrowolne

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Jakubów 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 albo
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zaistnienia zmian
mających wpływ na wysokość opłaty dla danej nieruchomości (tj. zmiana właściciela, zmiana liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość np. z powodu urodzenia, śmierci)
w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na platformie usług
administracji publicznej e-PUAP, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 roku
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.162) lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne
(t.j. Dz.U. z 2019r poz. 700)
Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów
elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018
r poz.180 z późn. zm.) przy zachowaniu układu informacji i powiązań między nimi, zgodnego z przepisami
ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku i informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz.U. z 2019 r poz.700 z późn. zm) .
W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część
miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,
uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od
miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Domański

Id: 0875BDCA-78E1-4AEA-9D7E-ED0BF7916C96. Uchwalony

Strona 3

