Instrukcja wypełnienia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składają
właściciele nieruchomości zamieszkałych. Na podstawie danych zawartych w deklaracji
każdy właściciel nieruchomości naliczy sobie opłatę miesięczną za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i będzie ją wpłacał co dwa miesiące do kasy Urzędu Miejskiego w Dukli lub na
konto prowadzone przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku O/Dukla
Nr 85 8642 1096 2010 9600 1833 0001.
W przypadku nie wpłacenia kwoty wyliczonej opłaty lub wpłacenie jej w niepełnej wysokości
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego i przesłania go do Urzędu
Skarbowego celem wyegzekwowania powstałych zaległości.
Rada Miejska w Dukli Uchwałą Nr XXIX/187/13 z dnia 26 lutego 2013 ustaliła wzór
deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dukla.
W związku z tym, że gmina obecnie nie przejęła obowiązku odbioru odpadów w stosunku do
nieruchomości niezamieszkałych (na których prowadzona jest działalność gospodarcza)
należy wypełniać tylko rubryki dotyczące nieruchomości zamieszkałych. Za wspólnoty i
spółdzielnie mieszkaniowe deklarację wypełnia Zarządca.
Deklarację należy wypełniać w następujący sposób:
Pozycja A. – należy zaznaczyć X czy to jest pierwsza deklaracja na terenie Gminy Dukla czy
zmiana danych zawartych w już złożonej deklaracji.
Pozycja B. – należy zaznaczyć X czy jest to osoba fizyczna, osoba prawna czy jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
Następnie należy podać dane właściciela nieruchomości wpisując imię i nazwisko lub pełną
nazwę osoby pranej lub jednostki organizacyjnej. W tej pozycji należy podać Nr Pesel, nr
telefonu lub dla jednostek Nr NIP.
Pozycja B. pkt 1 – należy podąć pełny adres zamieszkania właściciela nieruchomości lub
siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej. Jeżeli nie został nadany numer budynku
należy podać obręb i numer działki.
Pozycja B. pkt 2 - należy podać dokładny adres nieruchomości na której powstają odpady
komunalne. Jeżeli nieruchomość nie posiada numeru budynku należy podać obręb i numer
działki.
Pozycja C – w pozycji tej należy zaznaczyć X formę władania nieruchomością tzn. czy jest to
własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, zarząd lub użytkowanie, posiadanie
(dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego).
Pozycja D – w pozycji tej właściciel nieruchomości poprzez zaznaczenie X oświadcza, w jaki
sposób będzie zbierał odpady komunalne tzn. czy będzie zbierał selektywnie, czy też jako
zmieszane odpady komunalne. Odpowiednie zaznaczenie w tej pozycji będzie skutkowało
zastosowaniem odpowiedniej stawki za odbiór odpadów komunalnych tj. 10,50 złotych dla
selektywnej zbiórki oraz 14,50 złotych dla odpadów zbieranych nieselektywnie. Wybór
odpowiedniej metody zbiórki odpadów komunalnych będzie również skutkowało
koniecznością przestrzegania zasad określonych w regulaminie. Warto segregować odpady.

Pozycja E – w pozycji tej należy podać liczbę osób zamieszkujących na nieruchomości dla
której składana jest deklaracja. Dotyczy to ilości osób faktycznie zamieszkujących na danej
nieruchomości.
Pozycja F. – w tej części deklaracji właściciel dokona obliczenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Danymi niezbędnymi do takiego wyliczenia są: Uchwała Nr
XXVIII/185/13 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z która opłata wynosi
14,50 złotych w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób
nieselektywny oraz 10, 50 złotych w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i
odbierane w sposób selektywny. Należy pomnożyć liczbę zadeklarowanych w pozycji E osób
razy odpowiednia stawka i to daje miesięczna opłatę za odbiór odpadów komunalnych z
nieruchomości.
Pozycja G. – w pozycji tej należy wpisać miejscowość, datę oraz czytelny podpis
składającego deklarację. W przypadku współwłasności podpis składają wszyscy
współwłaściciele.
Pozycja H –w pozycji tej poprzez odpowiednie zaznaczenie X należy podać informacje czy
właściciel nieruchomości będzie wyposażał nieruchomość w kompostownik do
kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji.
Pozycja I – są to adnotacje organu przyjmującego deklaracje.
Zwracany uwagę Państwa na informacje zawarte w pouczeniu.
W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań w zakresie wypełniania
deklaracji prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego w Dukli zajmującymi
się tymi sprawami tel. 13. 4329100 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
(gmina@dukla.pl).
Deklarację będą dostarczane do właścicieli nieruchomości w miesiącu kwietniu poprzez
sołtysów, osoby oddelegowane do obsługi systemu lub można będzie je pobrać ze strony
internetowej Urzędu Miejskiego w Dukli.

