
UCHWAŁA NR XXI/172/2016
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku składania Wójtowi Gminy Baranów deklaracji na opłatę 
reklamową oraz ustalenia wzoru formularza deklaracji na opłatę reklamową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1900 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) oraz art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się z dniem 1 stycznia 2017 roku na terenie gminy Baranów obowiązek składania Wójtowi 
Gminy Baranów deklaracji na opłatę reklamową.

§ 2. Deklarację na opłatę reklamową składa się w terminie 14 dni od dnia posadowienia lub umieszczenia 
na terenie nieruchomości tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego.

§ 3. W przypadku zmiany treści deklaracji spowodowanych wystąpieniem okoliczności wpływających na 
zmianę wysokości opłaty związanych ze zmianą w posadowieniu, umieszczeniu lub wielkości tablicy 
reklamowej lub urządzenia reklamowego lub ustania obowiązku podatkowego z tytułu opłaty reklamowej, 
korektę deklaracji na opłatę reklamową składa się w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

§ 4. Określa się termin złożenia w 2017 roku pierwszej deklaracji na opłatę reklamową do dnia 31 stycznia 
2017 roku.

§ 5. Ustala się wzór formularza deklaracji na opłatę reklamową, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Baranów

Jan Franciszek Nowak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 5 grudnia 2016 r.

Poz. 4896



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/172/2016  

Rady Gminy Baranów z dnia  25 listopada 2016 roku 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA SIĘ  KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 

NIEBIESKIM KOLOREM 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY REKLAMOWEJ 

 

Podstawa 

prawna: 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 

z 2016 r.  poz. 716, ze zm.) 

Składający: 

 

Jeżeli nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice 

reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy 

reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama 

zobowiązany do złożenia deklaracji jest: 

 

- właściciel nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem 

nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, 

- użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowych, 

- posiadacz samoistny nieruchomości lub obiektów budowlanych, 

- posiadacz nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich 

części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego, jeżeli posiadanie: 

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych 

lub z innego tytułu prawnego, 

b) jest bez tytułu prawnego 

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany, na których zlokalizowana jest 

tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, jest przedmiotem 

współwłasności lub pozostaje w posiadaniu dwóch lub więcej osób obowiązek 

w zakresie wniesienia opłaty reklamowej ciąży solidarnie odpowiednio na 

wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach. 

 

Miejsce 

składania: 
Urząd Gminy Baranów; 24-105 Baranów, ul. Rynek 14 

 

 

 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
WÓJT GMINY BARANÓW 

ul. Rynek 14 

24-105 Baranów 
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B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
PIERWSZA DEKLARACJA 

 

 
DEKLARACJA 

 

 
KOREKTA DEKLARACJI 

 

 
 

 

 

 

 

 
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  

 WŁAŚCICIEL,WSPÓŁWŁAŚCIEL 
 

 UŻYTKOWNIK WIECZYSTY, 

      POSIADACZ SAMOISTNY 
 

 INNY PODMIOT WŁADAJĄCY 

      NIERUCHOMOŚCIĄ 
 

 

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ 

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO 

 
OSOBA(Y) 

FIZYCZNA(E) 

 
OSOBA PRAWNA 

 
JEDNOSTKA 

ORGANIZACYJNA 

NIEPOSIADAJĄCA 

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

 

IMIE I NAZWISKO / NAZWA PEŁNA 

…………………………………………………………………………………………………………… 

REGON**    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       NIP**        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                        

ADRES SIEDZIBY 

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO 

 

POWIAT 
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GMINA 

 

ULICA 

 

NR DOMU 

 

NR 

LOKALU 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY 

 

POCZTA 

 

TEL:* 

 

E-MAIL* 

PESEL** 

 

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

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI  - MIEJSCA POSADOWIENIA LUB 

UMIESZCZENIA TABLICY REKLAMOWEJ LUB URZĄDZENIA 

REKLAMOWEGO  

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO 

 

POWIAT 

 

GMINA 

 

ULICA 

 

NR DOMU 

 

NR LOKALU 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY 

 

POCZTA 

 

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW¹ 

 

 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji 

posadowione lub umieszczone są tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe²: 

1.   ……………………………….. – o powierzchni³: ……………………………. 

 

Data posadowienia lub umieszczenia: 

 

 

……. ……..  -  ……. …….  -  …… ……. 

 

Wysokość opłaty: część stała: ………………. zł dziennie; 

                              część zmienna:  ………………… zł dziennie. 

Wysokość opłaty dziennej do zapłaty /część stała + część zmienna/: 

 

……………………………………… zł dziennie 

 

2. ……………………………….. -  o powierzchni: ……………………………. 

 

           Data posadowienia lub umieszczenia: 

 

          ……. ……..  -  ……. …….  -  …… ……. 
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        Wysokość opłaty: część stała: ………………. zł dziennie; 

                                część zmienna:  ………………… zł dziennie. 

 

           Wysokość opłaty dziennej do zapłaty /część stała + część zmienna/: 

 

……………………………………… zł dziennie 

 

3. ……………………………….. – o powierzchni: ……………………………. 

 

           Data posadowienia lub umieszczenia: 

 

                    ……. ……..  -  ……. …….  -  …… ……. 

 

            Wysokość opłaty: część stała: ………………. zł dziennie; 

                                    część zmienna:  ………………… zł dziennie. 

 

           Wysokość opłaty dziennej do zapłaty /część stała + część zmienna/: 

 

             ……………………………………… zł dziennie 

 

Wysokość opłaty dziennej za wszystkie posadowione lub umieszczone  tablice 

reklamowe lub urządzenia reklamowe: 

 

………………………… zł dziennie / słownie/ …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

USTANIE OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY REKLAMOWEJ 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji od 

 

…… …….. …….   nie jest posadowiona lub umieszczona tablica reklamowa lub urządzenie  

DD-MM-RRRR 

reklamowe. 

 

 

  

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 4896



F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO (YCH) DEKLARACJĘ / OSOBY 

REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(miejscowość i data) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(czytelny podpis) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(czytelny podpis) 

 
 

G. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

Pouczenie 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599). 
 

Objaśnienia: 

 

¹ - należy podać w przypadku braku numeru porządkowego nieruchomości  

 

² - należy podać informację o wszystkich posadowionych lub umieszczonych na terenie nieruchomości tablicach 

reklamowych lub urządzeniach reklamowych 

 

³ - należy podać wielkość pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy. 

Jeśli kształt urządzenia reklamowego uniemożliwia wyznaczenie pola powierzchni służącej ekspozycji reklamy, 

należy podać wielkość pola powierzchni bocznej prostopadłościanu opisanego na urządzeniu reklamowym 

 

Deklarację na opłatę reklamową składa się Wójtowi Gminy Baranów z siedzibą: 24-105 Baranów, ul. Rynek 14 

 

Pierwszą deklarację na opłatę reklamową składa się do dnia 31 stycznia 2017 roku – dotyczy posadowionych lub 

umieszczonych w dniu 1 stycznia 2017 roku na terenie nieruchomości tablic reklamowych lub urządzeń 

reklamowych 

 

Deklarację na opłatę reklamową składa się w terminie 14 dni od dnia posadowienia lub umieszczenia na terenie 

nieruchomości tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego. 

 

W przypadku zmiany treści deklaracji spowodowanych wystąpieniem okoliczności wpływających na zmianę 

wysokości opłaty związanych ze  zmianą w posadowieniu, umieszczeniu lub wielkości tablicy reklamowej lub 

urządzenia reklamowego/ lub ustania obowiązku podatkowego z tytułu opłaty reklamowej, korektę deklaracji na 

opłatę reklamową składa się w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. 

 

Korektę deklaracji składa się również w przypadku sprostowania błędów w złożonej uprzednio deklaracji. 

 

* podanie danych nie jest obowiązkowe 

**  wypełnić tylko wtedy, gdy dane obowiązują składającego deklarację /Pesel – osoby fizyczne, Regon – 

jednostki gospodarki narodowej, NIP – przedsiębiorcy/ 
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