Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 182/XXI/16
Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 lipca 2016 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH
POLA JASNE WYPEŁNIA: WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK WIECZYSTY, ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI LUB PODMIOT WŁADAJĄCY
NIERUCHOMOŚCIĄ. NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
WYPEŁNIA POLA JASNE.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r.
poz. 250).

Podstawa prawna:
Składający:

Właściciel nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowa Ruda, przez których rozumie się
także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Miejsce składania:
Termin składania:

Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda

Organ podatkowy:

Wójt Gminy Nowa Ruda

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania
na
danej
nieruchomości
odpadów
komunalnych,
- w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany danych

CZĘŚĆ A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja
□ zmiana deklaracji
zmiana
□ zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty
deklaracji
dotyczy :
□ ustania obowiązku uiszczania opłaty
□ korekta deklaracji (art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa

(data powstania obowiązku, zaistnienia zmiany
lub wygaśnięcia obowiązku)

…………………………………….

t.j. Dz. U. 2015.613 ze zm.)

korekta
deklaracji
dotyczy

□ zmiana ilości osób
□ zmiana danych
□ zmiana sposobu postępowania z odpadami
□ zmiana miejsca zamieszkania: w tej samej gminie / poza gminą*
□ zbycie nieruchomości

□ inne (jaki) ……………………………………………………………………………………………………………………………
CZĘŚĆ B. DANE SKŁADAJĄCEGO/SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ
B.1 Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ osoba fizyczna
□ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
□ osoba prawna
□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
□ inna (jaka) ………………………………………….□ jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną
B.2 Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel

□

□ użytkownik wieczysty

□ zarządca nieruchomości wspólnej
□ jednostka organizacyjna/ osoba

□ posiadacz zależny (najem,dzierżawa)

□ inny (jaki)………………………………………………..

współwłaściciel

posiadająca nieruchomość w zarządzie lub

użytkowaniu
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B.3 Dane składającego deklarację
Nazwisko/ Pełna nazwa

Pierwsze imię/ Nazwa skrócona

PESEL/ REGON:

NIP:

Imię ojca

Imię matki

Nr telefonu

Adres e -mail

B.4 Dane Współmałżonka (w przypadku współwłasności małżeńskiej)
Pierwsze imię

Nazwisko
PESEL:

B.5 Adres zamieszkania/ adres siedziby
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta

B.6 Dane nieruchomości, dla której składana jest deklaracja
Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Nr domu

Nr lokalu

(zaznaczyć właściwy kwadrat) – jeżeli w części B.7 zaznaczono pkt. 6
należy dodatkowo wypełnić załącznik ,,O"
B.7 Rodzaj nieruchomości -

□ 1. nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy (za wyjątkiem nieruchomości wielolokalowej, dla której właściwy jest pkt 6);
□ 2. nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (za wyjątkiem nieruchomości wielolokalowej, dla
której właściwy jest pkt 6);

□ 3. nieruchomość w części zamieszkała i w części nie zamieszkała, na której powstają odpady komunalne (za wyjątkiem nieruchomości
wielolokalowej, dla której właściwy jest pkt 6);

□ 4. nieruchomość, w przypadku której w części zamieszkałego lokalu mieszkalnego prowadzona jest obsługa biurowa

działalności

gospodarczej;

□ 5. nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy lub/i nie powstają odpady komunalne(za wyjątkiem nieruchomości
wielolokalowej, dla której właściwy jest pkt 6);

□ 6. nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym (należy wypełnić załącznik ,,O”);
□ 7. nieruchomość na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych

na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;

B.8 Czy deklaracja składana jest za wszystkie lokale (dot. nieruchomości wielolokalowych)

□ tak

□ nie

CZĘŚĆ C. OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY BĘDĄ ZBIERANE ZGODNIE Z REGULAMINEM
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NOWA RUDA W SPOSÓB:
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

selektywny

□

nieselektywny
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CZĘŚĆ D. USTALENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
a) DLA ODPADÓW ZBIERANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY
Liczba osób
zamieszkujących
nieruchomość

D.1
nieruchomości
lub części
nieruchomości
zamieszkałe

……………………..

Stawka opłaty zł.

Wysokość opłaty zł./ miesiąc

14,50 zł./os.

X

=
...........................................................zł.

b) DLA ODPADÓW ZBIERANYCH W SPOSÓB NIESELEKTYWNY
Liczba osób
zamieszkujących
nieruchomość

Stawka opłaty zł.

Wysokość opłaty zł./ miesiąc

17,50 zł./os.

X
…………………….

...........................................................zł.

a) DLA ODPADÓW ZBIERANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY
Pojemnik o
pojemności

Stawka opłaty

Liczba
pojemników

Wysokość opłaty zł./ miesiąc

110 l/ 120 l

………...

x

25,00 zł =

zł.

240 l

………...

x

50,00 zł =

zł.

1100 l

………...

x

250,00 zł =

zł.

KP-7

………...

x

1 200,00 zł =

zł.

D.2

RAZEM

zł.

nieruchomości lub
części
b) DLA ODPADÓW ZBIERANYCH W SPOSÓB NIESELEKTYWNY
nieruchomości
Stawka opłaty
Pojemnik o
Liczba
niezamieszkałe

pojemności

Wysokość opłaty zł./ miesiąc

pojemników

110 l/ 120 l

………...

x

48,00 zł =

zł.

240 l

………...

x

97,50 zł =

zł.

1100 l

………...

x

472,50 zł =

zł.

KP-7

………...

x

2 250,00 zł =

zł.

RAZEM

zł.

DOTYCZY USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

D.3
ustalenie
wysokości opłaty
miesięcznej

Wysokość opłaty zł./ miesiąc
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi - suma kwot : poz. D.1+ poz. D.2

............................................... ....... zł.
a) DLA ODPADÓW ZBIERANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY

D.4

Liczba domków
letniskowych

Roczna stawka opłaty

domki letniskowe ……………………..
X
150,00 zł./rok
oraz inne
nieruchomości
przeznaczone na
cele rekreacyjno- b) DLA ODPADÓW ZBIERANYCH W SPOSÓB NIESELEKTYWNY
wypoczynkowe
Liczba domków
Roczna stawka opłaty
wykorzystywane
letniskowych
przez część roku

X

Roczna ryczałtowa stawka opłaty

=
.................................................................zł.

Roczna ryczałtowa stawka opłaty

288,00 zł./rok

…………………….

................................................................zł.

Strona 3

CZĘŚĆ E. UWAGI PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

F. ZAŁĄCZNIKI

□ załącznik ,,O"
□ inne (jakie)……….……………………………………………………………………………………………………..
G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO/SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą
…………………………………………………………..
……………………………………...………………………….
(miescowość, data)

(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE URZĘDU

I. Sprawdzono pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym

data: …………………

podpis: …………………………………..

*niepotrzebne skreślić
POUCZENIE
1. 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).
2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Nowa Ruda deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel jest zobowiązany
złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.
4. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty danych lub zmiany stawki opłat.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Nowa Ruda określa
w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane.
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OBJAŚNIENIA
Deklarację należy składać odbrębnie dla każdej nieruchomości

CZEŚĆ A – OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI : należy wybrać i zaznaczyć jedną z wymienionych
pozycji wraz ze wskazaniem daty powstania obowiązku, zaistnienia zmiany lub wygaśnięcia obowiązku oraz podać
przyczynę złożenia deklaracji wskazując odpowiednią pozycję;
CZĘŚĆ B – DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ : należy wskazać rodzaj podmiotu składającego
deklarację, adres zamieszkania/siedziby oraz adres nieruchomości, dla której jest składana deklaracja; należy pamiętać o
prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie w przypadku osób fizycznych jest numer PESEL lub nr NIP w
przypadku osób prawnych; w przypadku wystąpienia współwłasności małżeńskiej należy podać dane współmałżonka ; w
przypadku numeru rachunku bankowego właściwego do zwrotów nadpłat dane są nieobowiązkowe;
w części B.6 należy wskazać adres nieruchomości, dla której jest składana deklaracja;
CZĘŚĆ B.7
pkt. 1
zaznaczają właściciele nieruchomości, na których faktycznie zamieszkują mieszkańcy (za wyjątkiem
nieruchomości wielolokalowej, dla której właściwy jest pkt 6);
pkt. 2 - zaznaczają właściciele nieruchomości, niezamieszkałych, ale na których występuje jakakolwiek aktywność
(gospodarcza, społeczna, publiczna, prywatna) powodująca powstawanie odpadów komunalnych; (za wyjątkiem
nieruchomości wielolokalowej, dla której właściwy jest pkt 6);
pkt. 3 - zaznacza się, jeśli nieruchomość jest w części zamieszkała, a w części wykorzystywana do jakiejkolwiek
aktywności (gospodarczej, społecznej, publicznej, prywatnej) powodująca powstawanie odpadów komunalnych (za
wyjątkiem nieruchomości wielolokalowej, dla której właściwy jest pkt 6);
pkt. 4 - zaznacza się, jeśli część zamieszkałego lokalu wykorzystywana jest w celu prowadzenia obsługi biurowej
działalności gospodarczej, a działalność gospodarcza nie jest prowadzona w tym lokalu;
pkt. 5 zaznacza się, jeśli w danej nieruchomości przestali zamieszkiwać mieszkańcy lub/i przestały powstawać odpady
komunalne i jednocześnie nie powstały okoliczności zobowiązujące do uiszczenia opłaty (za wyjątkiem nieruchomości
wielolokalowej, dla której właściwy jest pkt 6);
pkt. 6 - zaznacza się w przypadku budynków wielolokalowych; dodatkowo należy wypełnić załacznik "O" do deklaracji;
pkt. 7 - zaznaczają właściciele nieruchomości wykorzystywanych tylko przez część roku np. w przypadku domków
letniskowych lub nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

CZĘŚĆ C – OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW : należy wskazać, w jaki sposób
będą zbierane odpady komunalne z nieruchomości wskazanej w części B.6;

CZĘŚĆ D.USTALENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Część : D.1 nieruchomość lub jej część, na której zamieszkują mieszkańcy: ustalamy wartość jako iloczyn
liczby mieszkańców i stawki opłaty;
D.2 nieruchomość lub jej część, na której nie zamieszkują mieszkańcy : ustalamy wartość jako iloczyn liczby
pojemników o odpowiedniej pojemności i stawki opłaty;
D.3 należy ustalić wartość opłaty miesięcznej sumując wartości wskazane w pozycji D1 dla nieruchomości
zamieszkałej lub w częśći części zamieszkałej oraz D2 - dla nieruchomości niezamieszkałej lub w części
niezamieszkałej; w przypadku nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy oraz nie powstają
odpady należy w części D1, D2, D3 wpisać wartość "0";
D.4 dot. domków letniskowych i nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe:
ustalamy wartość jako iloczyn liczby domków letniskowych i rocznej stawki opłaty.
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