
 
 

1.  Imię i Nazwisko, Adres (miejsce zamieszkania). 

   ……………………………………………………………...  

 38-340 Biecz, ul. Parkowa nr  …./…… 

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

                      
      1 ........ ........ ........./ ...... 

 

 
  KOREKTA  DO DEKLARACJI 

W DEKLARACJI WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI  
ZAMIESZKAŁYCH ZMIENIAM: 

Miejsce składania:    Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 38-200 Jasło ul. 3-go Maja 40  lub Administracja Osiedla Biecz 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

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

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

B. DANE i OŚWIADCZENIA PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ    
 
 

 

        B.2.  OŚWIADCZENIA  
 

 5.  Oświadczam, że będę gromadzić odpady w sposób: 

                                        1. SELEKTYWNY                               2. NIESELEKTYWNY   

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

 
 

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 rzeczywistością.  

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jasielską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Jaśle przy                             
ul. 3-go Maja 40 zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z póź. zm. na podstawie                                                         
art. 24 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z póź. zm. podanie                         
danych jest dobrowolne, a osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

 
                         

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

D.  ADNOTACJE  JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
 14. Data przyjęcia (dd-mm-rrrr) 

 
 

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

15. Podpis weryfikującego deklarację 

 
 

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

 
3.  Imię i Nazwisko, Adres (miejsce zamieszkania). 

   ……………………………………………………………...  

 38-340 Biecz, ul. Parkowa nr  …./…… 

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

                      
      1 ........ ........ ........./ ...... 

 

 
  KOREKTA  DO DEKLARACJI 

W DEKLARACJI WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI  
ZAMIESZKAŁYCH ZMIENIAM: 

Miejsce składania:    Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 38-200 Jasło ul. 3-go Maja 40  lub Administracja Osiedla Biecz 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

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

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

B. DANE i OŚWIADCZENIA PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ    
 
 

 

        B.2.  OŚWIADCZENIA  
 

 5.  Oświadczam, że będę gromadzić odpady w sposób: 

                                        1. SELEKTYWNY                               2. NIESELEKTYWNY   

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

 
 

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 rzeczywistością.  

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jasielską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Jaśle przy                             
ul. 3-go Maja 40 zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z póź. zm. na podstawie                                                         
art. 24 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z póź. zm. podanie                         
danych jest dobrowolne, a osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

 
                         

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

D.  ADNOTACJE  JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
 14. Data przyjęcia (dd-mm-rrrr) 

 
 

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

15. Podpis weryfikującego deklarację 

 
 

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

 

 
 



 
 

 
 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do naliczenia, począwszy od 1 stycznia 2014 r. opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi po zmianie Uchwały nr XXIX/377/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 marca 2013 r. 
wnoszonymi na rzecz Gminy Biecz. Deklarację składamy w Administracji Osiedlowej – ul. Parkowa 22/11 lub w siedzibie 
Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. 3-go Maja 40 pokój nr 4 (Dział Księgowości –czynsze) w ciągu 10 dni od daty zajścia 

zmiany uzasadniającej korektę.  
W przypadku nie złożenia deklaracji do wyżej wymienionego terminu Mieszkaniowa dokona naliczeń w/w opłaty według 
posiadanych danych. 

 
 
Na podstawie Uchwały nr XXXVII/471/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26.09.2013 r . miesięczne stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych wynoszą odpowiednio pozycja od 1 do 3 od osoby 
zamieszkałej. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczamy na podstawie zadeklarowanej ilości osób 
zamieszkałych oraz miesięcznej stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych wynikającej z uchwały Rady 

Miejskiej – w przypadku istnienia możliwości gromadzenia odpadów w sposób selektywny i nieselektywny.  
 
 

MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY  

                                                                                                                                   SELEKTYWNIE  NIESELEKTYWNIE 
1. W przypadku zamieszkiwania w gospodarstwie domowym do 5 osób włącznie                    6,00 zł                       10,00 zł  

2. W przypadku zamieszkiwania w gospodarstwie domowym 6 i 7 osób włącznie                    5,00 zł                         8,00 zł 

3. W przypadku zamieszkiwania w gospodarstwie domowym przez 8 i więcej osób                 4,00 zł                         7,00 zł 

 

 
 

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

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do naliczenia, począwszy od 1 stycznia 2014 r. opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi po zmianie Uchwały nr XXIX/377/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 marca 2013 r. 
wnoszonymi na rzecz Gminy Biecz. Pierwszą deklarację należy złożyć do dnia 20.01.2014 r. w Administracji Osiedlowej – ul. 

Parkowa 22/11. Kolejne deklaracje korygujące składamy w siedzibie Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. 3-go Maja 40 
pokój nr 4 (Dział Księgowości –czynsze) w ciągu 10 dni od daty zajścia zmiany uzasadniającej korektę.  
W przypadku nie złożenia deklaracji do wyżej wymienionego terminu Mieszkaniowa dokona naliczeń w/w opłaty według 

posiadanych danych. 
 
 

Na podstawie Uchwały nr XXXVII/471/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26.09.2013 r. miesięczne stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych wynoszą odpowiednio pozycja od 1 do  od osoby 
zamieszkałej. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczamy na podstawie zadeklarowanej ilości osób 

zamieszkałych oraz miesięcznej stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych wynikającej z uchwały Rady 
Miejskiej – w przypadku istnienia możliwości gromadzenia odpadów w sposób selektywny i nieselektywny.  
 

 

MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY  

                                                                                                                                   SELEKTYWNIE  NIESELEKTYWNIE 
2. W przypadku zamieszkiwania w gospodarstwie domowym do 5 osób włącznie                  6,00 zł                       10,00 zł  

2. W przypadku zamieszkiwania w gospodarstwie domowym 6 i 7 osób włącznie                   5,00 zł                         8,00 zł 

3. W przypadku zamieszkiwania w gospodarstwie domowym przez 8 i więcej osób                4,00 zł                         7,00 zł 

 

 

 

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

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