
                                                                                                                                  Załącznik do Uchwały 
     Rady Gminy Janów  
              Nr ……    
     z dnia ……. 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM  
___________________________________________________________________________________________________________________________________      

 

DEKLARACJA   
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna:         
 
 

Składający: 
 
 
 

Termin składania:       
 
 

Miejsce składania:     

Organ właściwy do  
złożenia deklaracji:                              

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst  jednolity Dz. U. z 2012 
r., poz. 391) 
 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Janów 
 

 
Pierwszy termin składania do 30 kwietnia 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości. 
Korekta deklaracji  w ciągu 14 dni od dnia w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji. 
 

 
Urząd Gminy Janów 
 
Wójt Gminy Janów 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
                   pierwsza deklaracja                                                     korekta deklaracji – zmiana danych od ………..…………………… 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        (dzień-miesiąc-rok) 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
(*dotyczy osób fizycznych          **dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

Składający(zaznaczyć właściwy kwadrat) to:   

                  osoba fizyczna                              osoba prawna                              jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Numer PESEL* 

 
Identyfikator REGON** 
 

Numer NIP** 
 

 

Numer telefonu: 

 
Adres e-mail: 
 

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 
(*dotyczy osób fizycznych          **dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 
Kraj 

 
Województwo 
 

Powiat 

Gmina   

 
Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

Miejscowość  

 
Kod pocztowy 
 

Poczta 
 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość  

 
Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

D. ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 
 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje:  ……….……………….  
                                                                                                                                                                                                                                                                         (liczba mieszkańców) 

 

E. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW 
Oświadczam, iż odpady z mojej nieruchomości będę zbierał w sposób: 

                               selektywny - poprzez segregację odpadów                              zmieszany - bez segregacji odpadów                             
 

F. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY 
(F.1. wypełniają właściciele nieruchomości, którzy segregują odpady, natomiast F.2. wypełniają właściciele nieruchomości, którzy nie segregują odpadów) 
 

F.1. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie wynosi: 
 

….………………….……….      X      ………………………… zł/osobę     =      ……………….….……….………… zł 
                                                         (liczba mieszkańców)                                                     (stawka opłaty***)                                                                     (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

 
***stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona odrębną uchwałą Rady Gminy Janów 
 

F.2. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi (nieruchomości które nie segregują 
odpadów) wynosi: 

 
….………………….……….      X      ………………………… zł/osobę     =      ……………….….……….………… zł 

                                                         (liczba mieszkańców)                                                    (stawka opłaty***)                                                                      (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

 
 
***stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona odrębną uchwałą Rady Gminy Janów 
 
 



                                                                                                                                  Załącznik do Uchwały 
     Rady Gminy Janów  
              Nr ……    
     z dnia ……. 

G.  ZAŁĄCZNIKI   (należy wymienić rodzaj załącznika) 
 

 

 

 

H. UWAGI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

 
 
 
 
 
 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ    

 
Pouczenie: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)  

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

J. ADNOTACJE ORGANU: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*     dotyczy osób fizycznych        

**  dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

*** stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona odrębną uchwałą Rady Gminy Janów 

Informacja: 
1. Właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca 

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością. 
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Janów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

lub określonej deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć do Wójta Gminy Janów nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

4.     W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 2 albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w    
        deklaracji Wójt Gminy Janów określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod          
 uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym 
 charakterze. 

 


