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1.  Adres (miejsce zamieszkania). 

    38 – 340 Biecz, ul. Parkowa  nr ….... / ….. 

3.  Identyfikator podatkowy NIP/PESEL*:  

           

           
 

2. Nr dokumentu (kod lokalu)/(nr pisma) 
 

 
2 09 ......... /........ / ...... 

 

 
 

DEKLARACJA 
WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 
 
 

Termin składania: 

  Miejsce składania:    

Deklaracja pierwsza w terminie do dnia 22 maja 2013 r.  

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 38-200 Jasło ul. 3-go Maja 40   

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

2.  

  1. deklaracja pierwsza     2. korekta deklaracji od dnia ….......................................... (dd-mm-rrrr) 

B. DANE i OŚWIADCZENIA PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ    

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 2. Rodzaj płatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 1. Osoba fizyczna  2. Osoba prawna   3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości  prawnej 
 3. Imię i Nazwisko/ Nazwa Pełna

* 

 

4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 1. Odrębna własność lokalu       2. Inny tytuł do lokalu                                     
 
 
 

B.2. OŚWIADCZENIA  
 

 5.  Oświadczam, że będę gromadzić odpady w sposób: 

                                        1. SELEKTYWNY                               2. NIESELEKTYWNY   

6.    Oświadczam, że w lokalu zamieszkuje   osób (osoby).  

7.  Zobowiązuję się do składowania odpadów selektywnych do pojemników zlokalizowanych: (proszę wskazać adres – ulica, nr najbliższego budynku). 
 
 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

8.  Zobowiązuję się do składowania odpadów nieselektywnych do pojemników zlokalizowanych: (proszę wskazać adres – ulica, nr najbliższego budynku). 

 
 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                  
9.  Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykonanie zabezpieczenia placu, na którym są ustawione pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów przed oso-

bami nieuprawnionymi (zadaszenie wraz z ogrodzeniem zamykanym na klucz):                                               
                                        1. TAK                                 2. NIE 

10.  Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykonanie zabezpieczenia placu, na którym są ustawione pojemniki do nieselektywnej zbiórki odpadów przed  

osobami nieuprawnionymi (zadaszenie wraz z ogrodzeniem zamykanym na klucz):                                               
                                        1. TAK                                 2. NIE 

C.  OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ   
      SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ. 
 11. Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczy wistością.  

 

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

12. Osoba upoważniona do reprezentowania składającego deklarację. 

 
 

………………………………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………… 
                  (imię nazwisko/nazwa z adresem)                                                                                                        podstawa umocowania 

D.  ADNOTACJE  JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
  13. Sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym i wprowadzono do systemu naliczeń czynszowych od dnia  

  
 

                                                                                                                                                                                                           ……………..…………................ r. 

 14. Data przyjęcia (dd-mm-rrrr) 

 
 
 

 
……………………………….............................................................……………………....…………………… 

15. Podpis weryfikującego deklarację 

 
 
 

 
………………..……………….......................................................………………………....…………………… 

 

 



 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3-go Maja 40 DOK 2/2 

 

 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do naliczenia, począwszy od 1 lipca 2013 r., opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi wnoszonymi na rzecz Gminy Biecz. Pierwszą deklarację należy złożyć do dnia 22 maja 2013 r. w skrzynkach kore-
spondencyjnych JSM (białych). 
W przypadku wątpliwości lub chęci skorzystania z pomocy w wypełnieniu deklaracji, pierwszą deklarację można złożyć  
w Administracji osiedlowej – ul. Parkowa 22/11. Kolejne deklaracje korygujące składamy w siedzibie Jasielskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej ul. 3-go Maja 40 pokoju nr 4 (Dział Księgowości – czynsze) w ciągu 10 dni od daty zajścia zmiany uzasadniają-
cej korektę. W przypadku nie złożenia deklaracji do wyżej wymienionego terminu Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa doko-
na naliczeń w/w opłaty według posiadanych danych. 

 
 

Objaśnienia do deklaracji  

Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z objaśnieniami i informacjami zawartymi na  formularzu. Jeżeli pole przeznaczone 
do wypełnienia nie będzie wypełnione – osoba weryfikująca przyjmie, że składający deklarację wpisał „0” lub „nie dotyczy”. W polu nr 1 
składający deklarację wpisuje adres zamieszkania tzn. nr budynku i nr mieszkania oraz nr PESEL (osoba fizyczna) lub NIP  
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku współwłasności należy wpisać dodatkowo nr PESEL lub NIP 
współwłaściciela. Pole nr 2 wypełnia osoba weryfikująca.  
 
W części A 
Poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu (wpisanie „x”) określamy, czy to jest pierwsza deklaracja czy deklaracja korygująca.  
Deklarację korygującą składamy w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym lub po rozpoczęciu czy zaprzesta-
niu prowadzenia działalności gospodarczej w tym lokalu w terminie do 10 dni od daty zajścia zmiany. Za osobę zamieszkałą rozumie się 
osobę przebywającą na stałe lub czasowo na terenie Biecza, w szczególności osobę zameldowaną. 
Podstawą złożenia deklaracji korygującej jest zmiana liczby (zwiększenie lub zmniejszenie) osób zamieszkałych w lokalu lub rozpoczęcie czy 
zaprzestanie prowadzenia w nim działalności gospodarczej. Przyczynami uzasadniającymi zmniejszenie liczby osób jest np. podjęcie nauki, 
pracy, służby wojskowej lub szkolenia wojskowego, przebywania w zamkniętych zakładach lecznictwa, domach opieki społecznej lub domach 
spokojnej jesieni, hospicjach itp. poza miejscem stałego pobytu przez cały okres nieobecności trwający dłużej niż  14 dni w miesiącu.  
 
Uwaga! 
Deklarację korygującą ilość osób zameldowanych do liczby osób faktycznie zamieszkałych od 1 lipca 2013 r. należy złożyć do dnia             
25 czerwca 2013 r.  w skrzynkach korespondencyjnych JSM (białych) lub w administracji osiedlowej. 
Kolejną deklarację korygującą (po 1 lipca 2013 r.) należy złożyć w siedzibie Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. 3–go Maja 40  I piętro  
w pokoju nr 4 (Dział Księgowości – czynsze). 
 
W części B 
W części B1 wpisujemy dane identyfikacyjne osoby składającej deklarację. W części B2  podajemy liczbę osób, które będą mieszkać w lokalu 
począwszy od dnia 1 lipca 2013 r. W przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych należy złożyć deklarację korygując. Ponadto w tej części 
deklarujemy sposób gromadzenia odpadów oraz  wskazujemy miejsce i sposób ich składowania. Gdy istnieje możliwość ograniczenia korzy-
stania z miejsc składowania przez osoby nieuprawnione (place zamykane) zakłada się, że istnieje możliwość indywidualnej segregacji odpa-
dów, w przeciwnym wypadku segregujemy odpady w dotychczasowy sposób przez pojemniki ogólnodostępne. Warunkiem uznania gromadze-
nia odpadów w sposób selektywny uważa się złożenie deklaracji i jednoczesne gromadzenie odpadów przez wszystkich zobowiązanych do 
złożenia deklaracji z danej nieruchomości lub z grupy kilku nieruchomości składujących odpady w tym samym pojemniku przy braku zastrze-
żeń ze strony Burmistrza Miasta Biecza.  
 
W części C 
Wpisujemy imię i nazwisko osoby składającej deklarację lub imię i nazwisko przedstawiciela właściciela lub współwłaścicieli lokalu oraz datę 
wypełnienia deklaracji oraz składamy podpis.          
 
Część D 
Wypełnia osoba dokonująca weryfikacji deklaracji. 
 
Na podstawie Uchwały nr XXIX/377/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 marca 2013 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowan ie odpa-
dami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych wynoszą odpowiednio pozycja 1 i 2 od osoby zamieszkałej. Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wyliczamy na podstawie zadeklarowanej ilości osób zamieszkałych oraz miesięcznej stawki opłaty za zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych wynikającej z uchwały Rady Miejskiej – w przypadku istnienia możliwości gromadzenia odpadów w sposób se-
lektywny i nieselektywny (pozycja 1 i 2).  
 
 

 

 

MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY  
 

 1.  Za zagospodarowanie odpadami gromadzonymi w sposób nieselektywny  od osoby zamieszkałej                                  10,00 zł.                                          

2.  Za zagospodarowanie odpadami gromadzonymi w sposób selektywny  od osoby zamieszkałej                                       7,00 zł.                                          

 
 

Więcej informacji o nowym systemie gospodarki odpadami znajdziecie Państwo na stronie:  

http://www.biecz.pl – gospodarka odpadami komunalnymi. 
 

http://www.biecz.pl/

