
                                                                                                                         Załącznik do Uchwały Nr 79/XII/15 

                                                                                              Rady Gminy Janów 

                                                                                                               z dnia 20 października 2015 r. 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm. ) 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Janów - właścicieli nieruchomości, 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w 
zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. 

Miejsce składania: Urząd Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów  lub drogą elektroniczną. 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

WÓJT GMINY JANÓW 

UL. CZESTOCHOWSKA 1 

42-253 JANÓW 

   B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
 1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć, stawiając  znak X) 

                Deklaracja składana pierwszy raz – opłata od miesiąca …………………………….…  -  ………….. roku  

Nowa deklaracja składana w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana będąca podstawą ustalenia należnej wysokości  
opłaty     danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji.  

               Opłata od miesiąca ………………………………  -  …………….…….. roku  

Dotyczy:           zmiany liczby osób zamieszkujących         sposobu gromadzenia i oddawania odpadów          zbycia nieruchomości 

                            inne   ………………………………………………………………………………………………. 

 

Korekta deklaracji za okres ………………………………………………………..  -  ………….. roku 

Uwaga!   Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 poz. 749 z późn. zm.)  
wraz z korektą deklaracji niezbędne jest złożenie pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.  

 
      C.DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

  
2. Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 

□ 1. osoba fizyczna □ 2. osoba prawna □ 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

3. Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 

□ 1. właściciel □ 2. współwłaściciel □ 3. użytkownik wieczysty □ 4.inny podmiot władający nieruchomością (np. najemca, dzierżawca) □ 

5. spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa  

 
 

 

C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
4. Imię*/Nazwisko*        5.   Pełna nazwa** 

 
 
 

6. Data urodzenia*  
 
      

7. Telefon         

8. Imię ojca*     
 
 

9. Imię matki*      

10. Numer PESEL*/Identyfikator NIP** 

 

11. Identyfikator REGON ** 

 



 

Adres zamieszkania/ Adres siedziby 

12. Kraj   
 

13. Województwo    14. Powiat   

15. Gmina    
 
 

16. Ulica    17. Nr domu    18. Nr lokalu   

19. Miejscowość 20. Kod pocztowy   21.   E-mail 22. Poczta 

23. PRACODAWCA¹ 

24. NR RACHUNKU BANKOWEGO WSKAZANEGO DO ZWROTU NADPŁATY¹ 

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

C.2 DANE IDENTYFIKACJYNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

25 Imię*/Nazwisko*        26. Pełna nazwa**   
 

27. Data urodzenia*        
 

28. Telefon         
 

29. Imię ojca*      30. Imię matki *      

31. Numer PESEL*/Identyfikator NIP**) 32. Identyfikator REGON ** 

33. PRACODAWCA¹ 

34. NR RACHUNKU BANKOWEGO WSKAZANEGO DO ZWROTU NADPŁATY¹ 

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

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**(WPISAĆ JEŻELI ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY JEST INNY NIŻ WSKAZANY W 

POZ. 12-22) 

35. Kraj   
 

36.Województwo    
 
 

37. Powiat   

38. Gmina    
 
 

39. Ulica    40. Nr domu    41. Nr lokalu   

42. Miejscowość 
 
 

43. Kod pocztowy   44. E-mail 45. Poczta    

 
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

46. Miejscowość     
 
 

47. Ulica      48. Nr domu 49. Nr lokalu 

50. W przypadku, gdy nieruchomość nie ma nr 
porządkowego, proszę podać dane geodezyjne (obręb,  nr 
działki) 
 
 
 

51. Obręb 52. Nr działki 



E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 
 
53. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje ……………………. osoba/osób  (podać 
liczbę osób zamieszkałych na nieruchomości) 

54. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D odpady będą gromadzone i 
odbierane w sposób selektywny: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
                                                             □   tak                                                                             □ nie 

55. Oświadczam, że bioodpady będę gromadzić w kompostowniku, a uzyskany kompost będę wykorzystywać na własne potrzeby na mojej 
posesji jednorodzinnej, zagrodowej lub rekreacyjnej 
(zaznaczyć właściwy kwadrat):               
 □   tak                                                                           □  nie 

 
F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Miesięczna kwota opłaty (stawka opłaty zgodnie z uchwałą Rady Gminy) 
Jeżeli w poz. 54 zaznaczono kwadrat "TAK", należy wpisać obniżoną stawkę opłaty, jeżeli kwadrat "NIE" - należy 
wpisać stawkę wyższą. 

56 

zł/miesiąc 

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 56 należy pomnożyć przez 3 miesiące) 57.  

 

zł/kwartał 

G. NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI D: (proszę zaznaczyć, stawiając znak X) 

 
58. Zamieszkała 

 
 
 

 
59. Niezamieszkała 

 
 
 

 
             60.Dom letniskowy lub innA nieruchomość        
            wykorzystywana na cele rekreacyjno-     
            wypoczynkowe,  jedynie przez   
            część roku 

 
 

H.DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
     SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI : domów letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
      rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. 

H.1. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji (proszę zaznaczyć, stawiając  znak X) 

  

             będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów                                             

 

             nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów   

 

 
Zobowiązuję się do wnoszenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domu  
letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wskazanej w części D niniejszej deklaracji,  
w wysokości: 
 

                                                                                                                             stawka z poz. 61 lub poz. 62   

 

 

 

 

 

 

61.                   Stawka 85 zł / rok                     

62.                      Stawka 170 zł / rok                                  

63.                                          z ł  



I.PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

64. Imię i nazwisko właściciela nieruchomości/osoby reprezentującej właściciela 

nieruchomości 

 

65. Podpis (pieczęć) 

66. Imię i nazwisko właściciela nieruchomości/osoby reprezentującej właściciela 

nieruchomości 

 

67. Podpis (pieczęć) 

68. Data wypełnienia deklaracji  

J. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

Data i podpis pracownika 

 

 
 

POUCZENIE 
Niniejsza deklaracja stanowi postawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zmianami.). 
Zgodnie z art. 23 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1977r. ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926  z póz. zm.) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez Urząd Gminy Janów danych zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi. 
*dotyczy właścicieli nieruchomości będącymi osobami fizycznymi 
** dotyczy właścicieli nieruchomości niebędącymi osobami  fizycznymi 
¹ - podanie pracodawcy, oraz rachunku bankowego jest dobrowolne 
 

OBJAŚNIENIA 
 

 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.  

 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Janów w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.   

 Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta  określa, w drodze decyzji, wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


