POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Załącznik nr 1, do uchwały nr 109/XVI/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maja 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI1
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

Miejsce składania:

A.

2. Potwierdzenie przyjęcia deklaracji przez Urząd Gminy
(pieczęć)

……………………………………………………
…
Data przyjęcia i podpis

Art. 6 n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
Właściciel nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklaracje w terminie
14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany.
Urząd Gminy Nowe Miasto

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres organu, do którego adresowana jest deklaracja:

Wójt Gminy Nowe Miasto
ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto
B.

OBOWIĄZEK I CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6n ustawy
Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):



4.1Pierwsza deklaracja
4.2 Nowa deklaracja2 (data zaistnienia zmian............................r.)
przyczyna zmiany..................................................................................................................................................................

4.3 Korekta deklaracji w przypadku błędnie złożonych danych3(data zaistnienia zmian………………………………………..r.)
C.

PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
5. Rodzaj Podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 5.1 Właściciel nieruchomości 5.2 Współwłaściciel

5.4 Najemca / dzierżawca

 5.5 Zarządca

 5.3 Użytkownik wieczysty
 5.6 Inne





DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

D. 1

6. Nazwisko:

7. Imiona:

8. Nr telefonu / Adres e-mail:

9. Numer PESEL:

DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (wypełnia współwłaścicieli nieruchomość jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność )
10.Nazwisko:

11.Imiona:

12. Nr telefonu/ Adres e-mail:

13. Numer PESEL:

D. 2 DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE4

1

14.Ulica:

15. Nr domu:

16. Nr lokalu:

17. Miejscowość:

18. Kod pocztowy:

19. Poczta:

W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.

2

Nowa deklaracja dotyczy wszelkich zmian mających wpływ na wymiar kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(np. zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość
czy zmiana sposobu gromadzenia odpadów itd.), które wywołują skutek dla miesiąca bieżącego lub dla przyszłych miesięcy. Termin złożenia nowej deklaracji wynosi 14 dni od nastąpienia
zmiany.
3

Korekta deklaracji - koryguje uprzednio złożoną deklarację, która została błędnie sporządzona . Korekta deklaracji koryguje naliczenia powstałe do momentu złożenia nowej
deklaracji (art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa).
4

Dla każdej nieruchomości należy złożyć oddzielną deklarację.

20. Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (nr działki):

D.3

E.

ADRES DO KORESPONDENCJI – JEŻELI JEST INNY, NIŻ ADRES Z D.2.
21. Województwo:

22. Powiat:

24. Ulica:

25. Nr domu:

28. Kod pocztowy:

29. Poczta:

23. Gmina:

26. Nr lokalu:

27. Miejscowość:

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA
Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób:5

30.

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Nowe Miasto w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 6

31.

Liczba gospodarstw znajdujących się na nieruchomości wskazanej w D.2.:

32.

 1. Selektywny
 2. Zmieszany

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 31 należy pomnożyć przez liczbę gospodarstw wskazanych 33.
w poz. 32):

F.

Inne informacje
Oświadczam, że bioodpady będę gromadzić w kompostowniku 34. Na nieruchomości znajduje się kompostownik:
o minimalnej objętości 250l/500m2 powierzchni działki,
uzyskany kompost będę wykorzystywać na własne potrzeby na
1.TAK
2.NIE
mojej posesji.





 1.Miesięcznie 2.Rocznie
36. Czy nieruchomość jest wyposażona w wodomierz:  1.Tak
 2. Nie
35. Ilość zużytej wody: ………………………………………………

37. Czy nieruchomość posiada zbiornik bezodpływowy (szambo)/przydomową oczyszczalnię ścieków*:

 1.Tak  2.Nie

38. Pojemność zbiornika bezodpływowego(szamba)/oczyszczalni ścieków:* ……………………………………………………………………..
39. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w D.2.: ………………………………………………………………………………………

G.

PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
40.Data:

41. Czytelny podpis:

POUCZENIE
W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty z poz. 33 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 599).
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć
nową deklarację w terminie do 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji właściwy organ, określa w drodze
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w
drodze decyzji, wysokość za gospodarowanie odpadami komunalnymi , biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

5

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych
właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zamieszczonych wraz z zaległymi odsetkami.
6
W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a przy wyborze selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych należy wybrać opłatę obniżoną.

