
 
 

UCHWAŁA NR XXXI/285/22 
RADY GMINY JANÓW PODLASKI 

z dnia 28 listopada 2022 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) - 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 uchwały. 

2. Deklaracje składa się do Wójta Gminy Janów Podlaski w siedzibie Urzędu Gminy Janów Podlaski przy 
ul. Bialskiej 6a w Janowie Podlaskim, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

3. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca. 

4. W przypadku zmiany danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji lub wydanej decyzji 
określającej wysokość 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 warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

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

2) układ informacji i powiązań pomiędzy 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 2021 r. poz. 1797) weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. z. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.). 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/156/21 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 12 marca 2021 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. Lub. z 2021 r. poz. 1272). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 grudnia 2022 r.

Poz. 6536



§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów Podlaski. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Stanisław Żmudziński-
Caruk 
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1. Nr dokumentu ZAŁ�CZNIK  
do UCHWAŁY nr XXXI/285/22 
RADY GMINY JANÓW PODLASKI 
z dnia 28 listopada 2022 r. 

D-O     

DEKLARACJA O WYSOKO�CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 
Podstawa 

prawna: 
Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297, z pó�n. zm.). 

Składaj�cy: 

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 innych podmiotów władaj�cych nieruchomo�ci�. 

Termin 

składania: 

Deklaracj� nale	y zło	y
 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo�ci mieszkaniowej pierwszego mieszka�ca, albo te	 w razie 

wyst�pienia zmian wpływaj�cych na wysoko�
 opłaty - w terminie do 10 dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym nast�piła zmiana.  

W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracj� składa jedynie wła�ciciel nieruchomo�ci, wobec 

którego uprzednio została wydana decyzja okre�laj�ca wysoko�
 opłaty.  

 

Miejsce  
składania: 
 

Wójt wła�ciwy ze wzgl�du na miejsce poło	enia nieruchomo�ci. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 1. Nazwa i adres siedziby organu: 

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

B. OBOWI�ZEK ZŁO�ENIA DEKLARACJI 
  2. Okoliczno�ci powoduj�ce obowi�zek zło�enia deklaracji (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat): 

� 1. deklaracja - powstanie obowi�zku od (data) ............……… � 2. nowa deklaracja - zmiana danych od (data) ...........…………… 

� 3. korekta deklaracji – data od .......................... 

C. PODMIOT ZOBOWI�ZANY DO ZŁO�ENIA DEKLARACJI 
 3. 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  

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

�1. osoba fizyczna  � 2. osoba prawna  � 3. jednostka organizacyjna nieposiadaj�ca osobowo�ci prawnej 

 5. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 
 

 6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imi�, drugie imi� ** 

 7. Identyfikator REGON (je	eli obowi�zuje 
skł�daj�cego deklaracj�) 

 

8. Numer PESEL ** 9. NIP (je	eli obowi�zuje skł�daj�cego deklaracj�) 
 

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

 10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat  

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

 17. Miejscowo�	 18. Kod pocztowy 19. Poczta 

 20. Nr telefonu 21. Adres e-mail 
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E. DANE NIERUCHOMO�CI, NA KTÓREJ POWSTAJ� ODPADY KOMUNALNE 

E.1. POŁO�ENIE NIERUCHOMO�CI 

 
22. Adres 

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

 
23. Rodzaj własno�ci 
    �1. własno�
          � 2. współwłasno�
 

24. Rodzaj posiadania samoistnego 

                �1. posiadanie        � 2. współposiadanie 

 
25. Rodzaj u�ytkowania 

    �1. u	ytkowanie wieczyste   � 2. współu	ytkowanie 

26. Rodzaj posiadania zale�nego 

        �1. posiadanie        � 2. współposiadanie 

E.3. RODZAJ ZABUDOWY (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat) 

 
27. Zabudowa jednorodzinna  

� 

28. Zabudowa wielorodzinna 

� 

F. O�WIADCZENIE O DOKONYWANIU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW NA TERENIE 
NIERUCHOMO�CI ZABUDOWANEJ JEDNORODZINNYM BUDYNKIEM MIESZKALNYM  

 

 

29. (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat) 

O�wiadczam, �e posiadam kompostownik przydomowy i kompostuj� w nim bioodpady stanowi�ce odpady komunalne 1):          

����                   ���� 
TAK                                 NIE 

G. O�WIADCZENIA DOTYCZ�CE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
30. O�wiadczam, �e na terenie nieruchomo�ci zamieszkałej, okre�lonej w cz��ci E niniejszej deklaracji  

 

      zamieszkuje ……………. osób (poda� liczb� mieszka�ców)
)
; 

H. ZWOLNIENIA OD OPŁATY  
 

 
Zwolnienia od opłaty przysługuj�ce na podstawie aktualnych uchwał Rady Gminy Janów Podlaski w sprawie wprowadzenia zwolnie
  

od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 

31. (wskaza� zakres zwolnienia) 

1) ..................................................................................................................................................................................................................................... 

 

2)........................................................................................................................................................................................................................................ 

 

I. Ł�CZNA KWOTA OPŁATY 2)              
                                                             

 Kwota miesi�cznej opłaty (oblicza i wpisuje wła�ciciel nieruchomo�ci – nale�y 

uwzgl�dni� zwolnienie) – zgodnie z tre�ci� aktualnie obowi�zuj�cej uchwały Rady Gminy 

Janów Podlaski w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia wysoko�ci tej opłaty oraz zwolnienia w cz��ci z tej opłaty.  

32. 
 
   …………………………zł…………………gr 
 

J. INFORMACJA O EWENTUALNYCH ZAŁ�CZNIKACH (do niniejszej deklaracji doł�czono) 
 

 
 
 
 
 
 

33. Liczba i nazwy zał�czników  

 

K. PODPIS WŁASCICIELA/ OSOBY REPREZENTUJ�CEJ WŁA�CICIELA 

 
 34. Imi� 35. Nazwisko 

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

 

37. Podpis (piecz�	) wła�ciciela lub osoby władaj�cej nieruchomo�ci�/ 
osoby reprezentuj�cej  
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L. ADNOTACJE WÓJTA 

 38. Uwagi organu  

 39. Data (dzie� - miesi�c - rok) 
 

 

40. 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 2022 r. poz. 479, z pó�n. zm.). 

 
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 zabudowy jednorodzinnej – nale	y przez to rozumie
 budynek wolnostoj�cy albo budynek w zabudowie bli�niaczej, 

szeregowej lub grupowej, słu	�cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi�cy konstrukcyjnie samodzieln� cało�
, w którym 

dopuszcza si� wydzielenie nie wi�cej ni	 dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u	ytkowego  

o powierzchni całkowitej nieprzekraczaj�cej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1) Pole nr 29 wypełniaj� wła�ciciele nieruchomo�ci w zabudowie jednorodzinnej 
2) W polu nr 32 nale	y wpisa
 iloczyn liczby mieszka�ców zamieszkuj�cych dan� nieruchomo�
 i stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, pomniejszony o kwot� przysługuj�cego zwolnienia. 

 

 
Informacja o ochronie danych osobowych - dla osób fizycznych 

 

Realizuj�c obowi�zek wynikaj�cy z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi�zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego ogólnym rozporz�dzeniem o ochronie danych 
„RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługuj�cych Pani/Panu prawach z tym 
zwi�zanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w deklaracji o wysoko�ci opłaty za gospodarowanie odpadami 
jest Wójt Gminy Janów Podlaski z siedzib� w Janowie Podlaskim (21-505) przy ul. Bialskiej 6a.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mo	na kontaktowa
 si� pod adresem siedziby administratora, 
za pomoc� adresu e-mail: iod@janowpodlaski.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 83 341 30 73. 

3. Dane osobowe podawane w deklaracji o wysoko�ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przetwarzane s�  
w celu dokonania wymiaru i poboru obowi�zkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010) 
i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z pó�n. zm.). 

4. W zwi�zku z przetwarzaniem danych w ww. celu, Pani/Pana dane osobowe mog� by
 przekazywane podmiotom 
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzaj�cym dane w 
imieniu administratora na podstawie stosownych umów powierzenia, m.in. dostawcy usług w zakresie serwisu i nadzoru 
oprogramowania wykorzystywanego u administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe podawane w deklaracji b�d� przechowywane przez okres 5-ciu lat licz�c od ko�ca roku, w którym 
wyga�nie obowi�zek z tytułu opłaty. 

6. W zwi�zku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 
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1) prawo dost�pu do swoich danych osobowych, w tym równie	 prawo do mo	liwo�ci uzyskania kopii tych danych,  
na podstawie art. 15 rozporz�dzenia „RODO”, 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 rozporz�dzenia „RODO”, 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 rozporz�dzenia „RODO”, 
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urz�du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 
7. Podanie przez Pani�/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem załatwienia sprawy, o której mowa 

w punkcie 3, a osoba, której dane dotycz�, jest zobowi�zana do ich podania – niepodanie danych skutkuje niewypełnieniem 
obowi�zku wynikaj�cego z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach. 

8. Pani/Pan dane osobowe nie b�d� podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
9. Administrator nie b�dzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do pa�stwa trzeciego lub organizacji mi�dzynarodowej. 
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