
DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 dla nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dubicze Cerkiewne

Podstawa prawna:

Składający:

Miejsce składania deklaracji:

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres organu, do którego adresowana jest deklaracja

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

 17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65

B. OBOWIĄZEK I CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Obowiązek i cel złożenia deklaracji wynika  z art. 6m ustawy

    data                    

     data                    

     data                    

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

4. Tytuł władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat):

właściciel nieruchomości współwłaściciel

użytkownik wieczysty inny

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
5. Nazwisko 6. Imię 7. Pesel

8. Nr telefonu 9. Adres e-mail

D.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
10. Ulica 11. Nr domu/ Nr działki 12. Nr lokalu

13. Miejscowość 14. Kod pocztowy 15. Poczta

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach (tj. Dz. U.   z   2013 r. poz. 
1399 ze zm.)

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach

Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne sekretariat, bądź 
za pomocą komunikacji elektronicznej  na skrzynkę podawczą Urzędu dostępną na platformie 
ePUAP. 

                PIERWSZA DEKLARACJA                                                                                                                                                                                       
                       (data zamieszkania) 

                ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI         
                    (data wystąpienia zmiany)1

                 KOREKTA DEKLARACJI2 



D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI - jeżeli jest inny, niż adres z D.2.
16. Województwo 17. Powiat 18. Gmina

19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 22. Miejscowość

23. Kod pocztowy 24. Poczta

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

25. 26.

selektywny zmieszany

27. 28.                             

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.2.
29.

osób

30.                             31.                             

….......zł …........zł

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

32. Data 33. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

POUCZENIE

OBJAŚNIENIA

1. Zmiana danych zawartych w deklaracji – zaznacza się przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, zmiany adresu zamieszkania, zmiany nazwiska.

3. Selektywne zbieranie odpadów- gromadzenie w dwóch oddzielnych workach poszczególnych rodzajów odpadów:

-worek zielony- szkło kolorowe i białe

- worek żółty - opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metal, papier, tektura

Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób3                         
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

Stawka opłaty4 

Miesięczna kwota opłaty                                                                                 (kwotę z 
poz. 27 lub 28  należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 30) 

 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   2013r.  poz. 1399 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do 
właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca. W wypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

2. Korekta deklaracji- zaznacza się w przypadku dokonywania korekty błędnie podanych danych w poprzednio złożonej deklaracji, popełnionych pomyłek, na przykład 
błędny adres nieprawidłowy pesel, błędna liczba osób.

4. Wysokość stawki określa odrębna uchwała Rady Gminy Dubicze 
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