
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

                                                                          Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 217/XX/12 

                                                                                                                                                          Rady Gminy Czernice Borowe                            

                                                                                                                                                                   z  dnia 20 grudnia 2012 r.    

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY                                           
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Podstawa prawna:          ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity Dz. U. z 2012, poz. 391 .) 
Składający:                 właściciel nieruchomości zamieszkałej oraz właściciel nieruchomości niezamieszkałej 

położonej  na terenie Gminy Czernice Borowe 
Miejsce składania:             Urząd Gminy Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe 

  

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

WÓJT GMINY CZERNICE  BOROWE 
UL. DOLNA 2 
06-415 CZERNICE BOROWE 

 

  

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

 Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 □  pierwsza deklaracja                              □  zmiana danych w deklaracji  
 

  

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  

  Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
□  Właściciel        □  Współwłaściciel        □  Zarządca/ 
                                                                      Użytkownik        □  Posiadacz 
□  Lokator            □  Inny podmiot  władający 
                                 nieruchomoscią 

 

  

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 
D.1. Osoba fizyczna 

 Nazwisko Imię/Imiona 

 PESEL Telefon 

  

D.2. Pozostałe podmioty 

 Imię i nazwisko/ Pełna nazwa 

 NIP REGON Telefon 

D.3. Adres zamieszkania/ Adres siedziby 

Kraj Województwo  Powiat 

 Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

 Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

 

  



E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

Gmina  Ulica  26.Nr domu/ Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

  

  

F. DANE DOTYCZĄCE   NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH 

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

zamieszkuje ……………. osób (podać liczbę osób faktycznie zamieszkałych) 

Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób: 

□ selektywny                   □  nie selektywny 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących nieruchomość ,o której mowa w części E niniejszej deklaracji oraz stawki ustalonej opłaty w drodze 

odrębnej uchwały Rady Gminy Czernice Borowe. 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi………………….zł,                     

słownie złotych…………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

  DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKANYCH 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji 
odpady komunalne gromadzone są w sposób  

□  selektywny                                □  nie selektywny 

W następujących pojemnikach(należy wpisać ilość poszczególnych pojemników): 

poj. do 120 l – szt………                        poj. powyżej 120l do 240l- szt. ………… 

poj. powyżej 240l do 1100l- szt…….      poj. powyżej 1100- szt. ………… 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn pojemników z 

odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, o której mowa w części E niniejszej deklaracji oraz 

stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy Czernice Borowe. 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ………………….zł 

Słownie złotych:…………………………………………………………………… 
 

  

 A. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ  DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności 
za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

Data Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)  

 

 

 



 
                                                          POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego( 
art.6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach Dz. U. z 2012r.poz.391 z późn. zm.).oraz art.2 §1 pkt 1  ustawy z 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 
299, poz. 1954 z późn. zm.) 

 

   

 

Objaśnienia:   
 
1.Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
2.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 nowa deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od nastąpienia 
zmiany. 
 
3. Organem właściwym, do którego należy złożyć deklarację jest Wójt Gminy Czernice Borowe. 
Formularz można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Czernice Borowe, lub przesłać na adres:   
Urząd Gminy Czernice Borowe,ul.Dolna2, 06-415 Czernice Borowe 
 
4. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w 
deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
 
5. W przypadku  składania deklaracji przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo na 
piśmie i złożyć z deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą 
skarbową (17 zł) 
 
6. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

  


