
UCHWAŁA NR XVI/95/2020
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., 
poz. 506 ze zm.), art. 6m ust. 1 i ust. 1b oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, który stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Właściciele nieruchomości składają deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych albo 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którym nastąpiła zmiana danych określonychw 
deklaracji, a w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

§ 3. Deklaracja o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do Burmistrza Miasta 
i Gminy Jaraczewo wg określonego wzoru: 

1) osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo; 

2) pocztą na adres wskazany w pkt. 1 niniejszego paragrafu; 

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem następujących warunkówi trybu: 

a) złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga zarejestrowania się na 
Platformie ePUAP, zalogowania się i wypełnienia umieszczonego na wymienionej platformie 
elektronicznego formularza, 

b) załączenia w elektronicznym formularzu wcześniej przygotowanego pliku wzoru deklaracjiw formacie PDF, 
który jest opublikowany z możliwością pobrania na stronie internetowej www.jaraczewo.bip.net.pl 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo (plik wzoru deklaracji jest aktywnym 
formularzem PDF, który można wypełnić komputerowo i zapisać lub wydrukowaći skanować), 

c) wypełniony elektroniczny formularz wraz z załącznikiem deklaracji przesyłany jest za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej, której aktualny adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo www.jaraczewo.bip.net.pl., 

d) formularz elektroniczny wraz z załączoną deklaracją składany w formie elektronicznej musi być opatrzony 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 162) lub podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym ePUAPw rozumieniu ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 700)”, 

e) po złożeniu deklaracji w formie elektronicznej zostanie wystawione urzędowe poświadczenie odbioru 
(UPO). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XVI/98/2016 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 10 marca 2016r.w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego z 2016r., poz 2061, zm. 2020r., poz.1036). 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2020 roku. 
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Załącznik  

do Uchwały Nr  XVI/95/2020 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo 
z dnia 28 kwietnia 2020r. 

 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ 
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY 

JARACZEWO 

  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010). 

Składający: Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Jaraczewo, przez których rozumie się także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie  lub użytkowaniu, wspólnota 
mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych albo w terminie do 10 dnia  miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji  

Miejsce składania: Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo 

Płatność: Bez wezwania co miesiąc w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek Gminy Jaraczewo w BS Jarocin o/ Jaraczewo 

nr 91 8427 0009 0300 0013 2000 0007 . 

 A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JARACZEWO,    ul. Jarocińska 1,    63-233 Jaraczewo 
 

 B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

PIERWSZA DEKLARACJA 

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI …………………………….. 

(data zaistnienia zmiany) 

 C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

   
                     Składający deklarację (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

WŁAŚCICIEL 

WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

UŻYTKOWNIK WIECZYSTY NIERUCHOMOŚCI 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA I OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU 

 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA LUB SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ( W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ  

          BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI, W KTÓRYCH USTANOWIONO ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ) 

INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ 

 C.1. Osoba fizyczna * 

1. Nazwisko 
      

2. Imię/Imiona 
      

3. Data urodzenia 
      

4. PESEL 
      

5. Telefon ¹ 
      

6. Imię ojca ¹ 
      

7. Imię matki ¹ 

 C.2. Pozostałe podmioty ** 

8. Imię i Nazwisko/ Pełna nazwa 
      

9. NIP 
      

10. REGON 

         

11. Telefon 
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 C.3. Adres zamieszkania *  / Adres siedziby ** 

12. Kraj 
      

13. Województwo 
      

14. Powiat 
      

15. Gmina 
      

16. Ulica 
      

17. Nr domu 
      

18. Nr lokalu 
      

19. Miejscowość 
      

20. Kod pocztowy 
      

21. Poczta 
      

 C.4. Adres do korespondencji (wpisać jeśli adres do korespondencji jest inny niż w poz. C.3) 

22. Kraj 
      

  23. Województwo 

        

24. Powiat 
      

25. Gmina 
      

26. Ulica 
      

27. Nr domu 
      

28. Nr lokalu 
      

29. Miejscowość 
      

30. Kod pocztowy 
      

31. Poczta 
      

 C.5. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne 

32. Miejscowość 
      

33. Ulica 
      

34. Nr domu 
      

35. Nr lokalu 
      

* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi                           ** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 

¹ wypełnienie pozycji jest fakultatywne 

 D. INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO 

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części C.5 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym 

jednorodzinnym, posiada kompostownik przydomowy i są w nim kompostowane bioodpady stanowiące odpady  

komunalne. 

36. 
 

 TAK 

37. 
 

 NIE 

 E. LICZBA MIESZKAŃCÓW 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.5  niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

 

38. 
 

……………………………………….. 
(należy podać liczbę mieszkańców) 

 
 

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

F.1. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

39. Liczba mieszkańców 
 
 
 

……………………. 
 
 

40. Stawka opłaty określona w Uchwale  
Rady Miasta i Gminy Jaraczewo 
 
 

…………………… 
 
 
 

41. Wysokość miesięcznej opłaty  
(iloczyn liczb podanych z poz. 39 oraz 40) 
 
 

……………………. 

 F.2. WYLICZENIE WYSOKOŚCI PRZYSŁUGUJĄCEGO ZWOLNIENIA Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW (wypełniają właściciele, którzy w części D, w 
poz. 36 zaznaczyli TAK) 

42. Liczba mieszkańców 
 
 
 

……………………. 
 
 

43. Stawka zwolnienia określona w Uchwale  
Rady Miasta i Gminy Jaraczewo 
 
 

…………………… 
 
 
 

44. Wysokość miesięcznej opłaty  
(iloczyn liczb z poz. 42 oraz 43) 
 
 

……………………. 
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 F.3. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PO UZWGLĘDNIENIU ZWOLNIEŃ 

45. Wysokość opłaty miesięcznej bez 
zwolnień (z poz. 41) 
 
 

……………………. 
 
 

46. Wysokość zwolnienia z tytułu kompostowania 
bioodpadów (z poz. 44) 
 
 

…………………… 
 
 
 

47. Wysokość miesięcznej opłaty po uwzględnieniu zwolnień 
(Różnica liczb z poz. 45 i 46) 
 
 

……………………. 

 

 

 G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

 48. Imię 

                           

 49. Nazwisko 

                           

 50. Data i miejsce wypełnienia deklaracji 

               

 51. Czytelny podpis składającego deklarację **** 

****  w przypadku wysyłania deklaracji elektronicznie podpisem jest podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 
5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162)lub podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z 
dnia 17 lutego 2005 r. o  informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700) 

  H. ADNOTACJE URZĘDOWE 
 

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 2019 r. poz. 1438 ze zm.). 
 
OBJAŚNIENIA 
1) W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości ich właściciel powinien złożyć odrębne deklaracje dla każdej nieruchomości.   
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i  Gminy Jaraczewo 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 lub określonej w deklaracji ilości odpadów 

komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiła zmiana. 

4) W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz 
Miasta i  Gminy Jaraczewo określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5) W zabudowie wielolokalowej, w której ustanowiono odrębną własność lokalu obowiązek składania deklaracji ciąży na wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej. 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  KOMUNALNYMI 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobody przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (Dz. Urz. UE.1.119 Z 04.05.2016 roku zwanego dalej RODO) informuję, że: 
1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo. 
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792-304-042 
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo na 
podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz: 
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
- ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji , 
- oraz innych ustaw, przepisów wykonawczych i regulacji. 
4) Dane osobowe będą przekazane podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług. Dane podmiotów dostępne są pod adresem  
http://www.jaraczewo.pl/prawo-smieciowe.html 
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3),  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 
szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  
6) Przysługuje Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 
7) W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO, każdej osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.  
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Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XVI/95/2020 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 2010) rada gminy uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 
miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b. 

W związku z wprowadzeniem obowiązkowego zwolnienia za posiadanie kompostowników na bioodpady 
w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchylenia opłaty za pojemnik od właścicieli 
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, konieczne jest wprowadzenie zmian. 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Dariusz Strugała
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