
UCHWAŁA NR XIII/138/12
RADY GMINY JANÓW PODLASKI

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości 

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) 
Rada Gminy Janów Podlaski uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

2. Deklaracje składa się w siedzibie Urzędu Gminy Janów Podlaski przy ul. Bialskiej 6a w Janowie 
Podlaskim. 

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

§ 2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele 
nieruchomości są obowiązani złożyć w terminie do dnia 31 marca 2013 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów Podlaski. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Zdzisław Matyja

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 lutego 2013 r.

Poz. 1025
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1. Identyfikator podatnika NIP/ numer PESEL podatnika 
    (niepotrzebne skre�li�) 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Nr dokumentu    Zał�cznik  
   do uchwały nr XIII/138/12 
Rady Gminy Janów Podlaski 

   z dnia  28 grudnia 2012 r. 
 

D-O     

DEKLARACJA O WYSOKO�CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Rok…….. 
 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391); 

 

 

 

 

 

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych b�d�cych wła�cicielami nieruchomo�ci, a tak�e 

współwła�cicieli, u�ytkowników  wieczystych, oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadaj�cych nieruchomo�ci w zarz�dzie lub u�ytkowaniu, 

a tak�e inne podmioty władaj�ce nieruchomo�ci�. 

Termin składania: Deklaracj� nale�y zło�y	 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo�ci pierwszego mieszka
ca lub powstania na danej 

nieruchomo�ci odpadów komunalnych. 

  

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
  

Wójt Gminy Janów Podlaski 
ul. Bialska 6a 
21-505 Janów Podlaski 

B. OBOWI�ZEK ZŁO�ENIA DEKLARACJI 
 

 3. Okoliczno�ci powoduj�ce obowi�zek zło�enia deklaracji (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat): 

�1. pierwsza deklaracja      � 2. korekta pierwszej deklaracji  (data zaistnienia zmian…………………………………) 

C. PODMIOT ZOBOWI�ZANY DO ZŁO�ENIA DEKLARACJI 
 4. Rodzaj podmiotu (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat): 

�1. Wła�ciciel, u�ytkownik lub posiadacz                           � 2. Współwła�ciciel, współu�ytkownik lub współposiadacz                                       

 
D. DANE PODMIOTU SKŁADAJ�CEGO DEKLARACJ� 

* - dotyczy podmiotu nieb�d�cego osob� fizyczn�     ** - dotyczy podmiotu b�d�cego osob� fizyczn� 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 5. Rodzaj wła�ciciela nieruchomo�ci (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat): 

�1. osoba fizyczna  � 2. osoba prawna  � 3. jednostka organizacyjna nieposiadaj�ca osobowo�ci prawnej 
 6. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 

 

 7. Nazwa skrócona * / Pierwsze imi	, drugie imi	 ** 

 8. Identyfikator REGON 

 

9. Numer PESEL ** 

 
 10. Telefon kontaktowy 

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 

 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat  

 14. Gmina 15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu 

 18. Miejscowo�� 19. Kod pocztowy 20. Poczta 
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E. DANE NIERUCHOMO�CI, NA KTÓREJ POWSTAJ� ODPADY KOMUNALNE 
 
E.1. POŁO�ENIE NIERUCHOMO�CI 

  
21. Miejscowo�� 
 

22. Nr domu 
 
 

23. Nr lokalu 
 

24. ulica 
 
 

 

E.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat): 
 

 25. Rodzaj własno�ci  

 �1. własno�	                                       � 2. współwłasno�	 

26. Rodzaj posiadania samoistnego 

�1. posiadanie                        � 2. współposiadanie 

 27. Rodzaj u�ytkowania   

 �1. u�ytkowanie wieczyste            � 2. współu�ytkowanie 

28. Rodzaj posiadania zale�nego 

�1. posiadanie                        � 2. współposiadanie 

 
F. WYSOKO�
 OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
29. O�wiadczam, �e na terenie nieruchomo�ci zamieszkałej, okre�lonej w cz	�ci E niniejszej deklaracji  
 
        zamieszkuje ……………. osób (poda� ilo�� mieszka�ców) 

1) 2)
 

30. O�wiadczam, �e odpady komunalne na  nieruchomo�ci, okre�lonej w cz	�ci E deklaracji b	d� zbierane  
      w sposób: (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat) 

                                                �  1. selektywny                                                                         �    2. nieselektywny 

 
31. O�wiadczam, �e na terenie nieruchomo�ci, okre�lonej  w cz	�ci E deklaracji, odpady komunalne gromadzone s� w nast	puj�cych  
      pojemnikach (poda� ilo�� poszczególnych pojemników)

2
 

 
                80 l ………szt.                                                                                         240 l ……   szt. 
 
               110l ………szt.                                                                                       1100 l ……...szt. 
      
              120 l ………szt.                                                                                      7000 l ..…..… szt. 
 

G. Ł�CZNA KWOTA OPŁATY 3) 4) 
 Kwota miesi	cznej opłaty (oblicza i wpisuje wła�ciciel) 

 
 
 
 
 
 

 
 
32.       ………………    zł 

H. O�WIADCZENIE I PODPIS WŁA�CICIELA/ OSOBY REPREZENTUJ�CEJ WŁA�CICIELA 

O�wiadczam, �e s� mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialno�ci za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto�ci�. 

 33. Imi	 34. Nazwisko 

 35. Data wypełnienia deklaracji (dzie
 - miesi�c - rok) 
 
 
 

 

36. Podpis (piecz	�) wła�ciciela lub osoby władaj�cej nieruchomoscia/ 
osoby reprezentuj�cej  
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I. ADNOTACJE WÓJTA 

 37. Uwagi organu  

 38. Data (dzie
 - miesi�c - rok) 
 

 

39. Podpis przyjmuj�cego formularz 

 
 
 
 

Pouczenie 

Niniejsza deklaracja stanowi podstaw� do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o post�powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015). 

 

Obja�nienia 

Definicja nieruchomo�ci zamieszkałej – to nieruchomo�	, na których przebywaj� mieszka
cy z zamiarem stałego pobytu, w 

sposób ci�gły, niezale�nie od urlopów, wyjazdów słu�bowych i leczenia w szpitalu. 

Definicja nieruchomo�ci nie zamieszkałej – s� to w szczególno�ci lokale i obiekty biurowe, szpitale i inne zakłady udzielaj�ce 

�wiadcze
 zdrowotnych, hotele i lokale gastronomiczne, szkoły, przedszkola i inne placówki u�yteczno�ci publicznej, instytucje 

kultury oraz nieruchomo�ci zwi�zane z prowadzeniem działalno�ci gospodarczej. 

1) Pole nr 29 i 30 wypełniaj� wła�ciciele nieruchomo�ci zamieszkałych. 

2) Pole nr 29, 30 i 31 wypełniaj� wła�ciciele nieruchomo�ci w cz��ci zamieszkałych a w cz��ci nie zamieszkałych. 

3) W polu nr 32 w przypadku nieruchomo�ci zamieszkałych nale�y wpisa	 iloczyn liczby mieszka
ców, zamieszkuj�cych dana 

nieruchomo�	 oraz kwoty zadeklarowanej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odpady segregowane lub 

niesegregowane). 

4) W polu nr 32 w przypadku nieruchomo�ci w cz��ci zamieszkałych a w cz��ci nie zamieszkałych, nale�y wpisa	 kwot� b�d�c� 

sum� iloczynu liczby mieszka
ców, zamieszkuj�cych dan� nieruchomo�	 oraz kwot� zadeklarowanej stawki (odpady 

segregowane lub niesegregowane) oraz iloczynu liczby pojemników o okre�lonej pojemno�ci i kwot� zadeklarowanej stawki 

(odpady segregowane lub niesegregowane). 

W przypadku zmiany danych b�d�cych podstaw� ustalenia wysoko�ci nale�nej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub okre�lonej w deklaracji ilo�ci odpadów komunalnych powstaj�cych na danej nieruchomo�ci wła�ciciel 

nieruchomo�ci jest obowi�zany zło�y	 now� deklaracj� do Wójta Gminy Janów Podlaski  w terminie 14 dni od dnia wyst�pienia 

zmiany. Opłat� za gospodarowanie  odpadami komunalnymi w zmienionej wysoko�ci uiszcza si� za miesi�c, w którym nast�piła 

zmiana. 
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