
   
Uchwała Nr XVII/98/2016 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich 
z dnia 9 czerwca 2016r 

 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 
 
 
Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2016, poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 
ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2016 r. poz. 446) Rada Gminy w  Janowicach Wielkich uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej jak w 
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz wzór deklaracji składanej przez właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałej jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są 
złożyć do Wójta Gminy Janowice Wielkie deklarację, o której mowa w § 1: 
1) pisemnie - w Urzędzie Gminy Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice 
Wielkie, albo: 
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej- przesyłając deklarację w postaci 
pliku PDF lub obrazu deklaracji na adres: eko@janowicewielkie.eu , w obu 
przypadkach załącznik musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, bądź za pośrednictwem 
elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePuap, podpisaną 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym. 
 

§3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

 
§ 4 

1. Traci moc uchwała Nr XXI/150/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 28 
grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
2. Uchyla się uchwałę Nr XIV/75/2016 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 4 lutego 
2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Wedle art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na 
obszarze gminy. Zgodnie z art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 

Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego 
obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi, w 
drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz 
pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji. Rada 
gminy w uchwale, o której mowa w ust. 1, może określić wykaz dokumentów 
potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Wedle art. 6 m, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta 
deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w 
deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, 
właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni 
od dnia  nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W 
przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wójt, zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty 
i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest 
zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. 

W nowych wzorach deklaracji znalazły się elementy wymagane nowelizacją 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz uregulowanie dotyczące posiadaczy 
Karty Dużej Rodziny w związku ze zwolnieniem z części opłaty na podstawie 
uchwały odrębnej. 
 
 
 
 
 


