
 
 

UCHWAŁA NR XX/149/20 
RADY GMINY JABŁOŃ 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020r. poz. 713, z późn. zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz.1439) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 

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

2. Deklaracje składa się w siedzibie Urzędu Gminy Jabłoń przy ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 
Jabłoń. 

3. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości niezamieszkałej odpadów komunalnych. 

4. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty – właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

5. W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklarację składa 
właściciel nieruchomości wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty 

§ 2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1) dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, 
doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 
elektronicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 180); 

2) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji określa załącznik do uchwały, 

3) deklaracje przesyła się za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej; 

4) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1173)  weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu  lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego  
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2020 r. poz.346 
z późn. zm.). 
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Lublin, dnia 12 stycznia 2021 r.

Poz. 239



§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/104/20 Rady Gminy Jabłoń z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r., poz. 2874). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłoń 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2021r. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Agnieszka Kuniszyk 
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ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa (Dz.U. z 2020 r. poz.1439 ) 
  na 

 

Termin 
 

- 
- w terminie do 10 dnia 

 W gospodarowanie odpadami 
komunalnymi   

. 

Miejsce 
 

 

A. ORGAN   DO   DEKLARACJI 

 1. Nazwa i adres siedziby organu  
 

Gminy -  

B  
 

  
2.  

1. deklaracja (data)   2. zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji od 

C  
 3. Rodzaj podmiotu  

     

D GO   
 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
  

 

 5.   
 

 
 6. Numer PESEL/NIP* 7. Numer telefonu* 

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY* 
 8. Kraj 9  10. Powiat  

 11. Gmina 12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu 

 
 
 

15  16. Kod pocztowy 17. Poczta 
 

 

 
E. ADRES   
     

 
 18. Kraj 19  20. Powiat 

21. Gmina 22. Ulica 23. Nr domu 24. Nr lokalu 

Załącznik do uchwały Nr XX/149/20

Rady Gminy Jabłoń

z dnia 29 grudnia 2020 r.
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28  

 niniejszej deklaracji     
 

   

 gospodarstwo jednoosobowe                          gospodarstwo czteroosobowe                   

  gospodarstwo dwuosobowe                             

 gospodarstwo trzyosobowe                               

                  
  

 
 

  

 

29 * 
: 

1) *: 
 

 

1.                                            3.   

2.                                            4.   

2)  *: 
): 

 
1.                                            2. 24   

 

      =      
      liczba                         
 

      =      
      liczba                                 

 

G.   

25  26. Kod pocztowy 27. Poczta 
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H.  

. 

 

30.  - - rok) 
 
31.  

 

I. ADNOTACJE ORGANU  
 32. Uwagi organu podatkowego  

 

 33. Data - - rok) 
 

 

34  

*Dotyczy  

POUCZENIE 

 
20 r., poz. 1492 

z zm.). 
 

Informacja o ochronie danych osobowych   

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: 

 
1)  (ul. Augusta Zamojskiego 

27, 21- ugjablon@jablon.pl, tel. 833560006) 
2) 

sprawach od@jablon.pl lub 
pisemnie na adres Administratora.  

3) 

komunalnymi  
gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 
r. poz. .);. 

4) 
 

5) Pa  
6) 

 
7)  

a)  
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
e) prawo do przenoszenia danych; 
f)  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w 
prz  

8) 
 

9) 
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