
UCHWALA Nr 109IXVIJ2016 

RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 27 maja 2016 r. 

w sprawie okreslenia wzoru dekJaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi skladanej przez wlasciciela nieruchomosci. 

N a podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. 0 samorz,!-dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 

wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz'!-dku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) 

Rada Gminy uchwala, co nastt(puje: 

§ 1. 1. Okresla sit( wzor deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

skladanej Wojtowi Gminy Nowe Miasto przez wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych, 

polozonych na obszarze Gminy Nowe Miasto stanowi,!-cy zal,!-cznik nr 1 do niniejszej uchwaly. 

2. Deklaracjt( 0 ktorej mowa w ust. 1 wlasciciel nieruchomosci jest zobowi<j-Zany zloZyc 

w terminach okreslonych wart. 6 m ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r., 0 utrzyrnaniu 

czystosci i porz'!-dku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz.250). 

§2.1.Dopuszcza Slt( skiadanie deklaracji we wszystkich formach wymienionych 

w RozporZ<j-dzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2011 r. w sprawie sporz,!-dzania 

i dort(czania dokurnentow elektronicznych oraz udost((pniania formularzy, wzorow i kopii 

dokurnentow elektronicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 971). 

2. Uklad informacji i powi<j-Zan mit(dzy nimi w deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi okresla zal<j-Cznik Nr 2 do uchwaly. 

§ 3. Deklaracje, 0 ktorych mowa w § 1 i § 2, wlasciciele nieruchomosci skIadaj,!- pisernnie 

w Urzt(dzie Gminy w Nowym Miescie lub w formie elektronicznej za pomoc,!- elektronicznej 

skrzynki podawczej Urzt(du Grniny w Nowym Miescie. 

§ 4. Deklaracje, 0 ktorych mowa w § 1 i § 2, przesylane w formie elektronicznej musz'!- byc 

opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym weryfikowanym za pomoq wamego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozurnieniu ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie 

elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z pOin. zrn.) lub podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 0 informatyzacji 

dzialalnosci podmiotow realizuj,!-cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 z poin. zrn.). 

§ 5. Traci moc Uchwala Nr 169IXXXl2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie okreslenia wzoru 

deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skiadanej przez 



wlaSciciela nieruchomosci. 


§ 6. Wykonanie Uchwaly powierza sit( W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 


§ 7. Uchwala wchodzi zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzt(dowym 


Wojew6dztwa Mazowieckiego. 


tV . Z Cy 

/j0~ l..!::..- hI 



Uzasadnienie 
·. do UCHWALY Nr 109IXVIl2016 

RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 27 maja 2016 r 

w sprawie okreslenia wzoru deldaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi skladanej przez wlasciciela nieruchomosci. 

Podjycie nowej uchwaly w przedmiotowej sprawie zwi'lZane jest z wejsciem w zycie z dniem 

1 lutego 2015 r., ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. 0 zmianie ustawy 0 utrzymaniu czystosci 

i porz'l-dku w gminach oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87). 

Na mocy zmienionego art. 6m i 6n gmina zobowi'lZana jest dostosowae wz6r deklaracji do 

nowych przepisow. Uchwaly podjyte na mocy zmienionego przepisu trac'l- moc po 18 miesi'l-cach 

do wejscia w zycie nowelizacji. 

W zwi'lZku z powyzszym zostal opracowany nowy wzor deklaracji 0 wysokosci oplaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wlasciciela nieruchomosci. 

Na podstawie art. 6 n ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r., 0 utrzymaniu czystosci i porZ4dku 

w gminach (tj. Dz. z 2016 r., poz. 250), Rada Gminy uwzglydnia koniecznose zapewnienia 

prawidlowego obliczenia wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Deklaracja 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest skladana przez 

wlascicieli nieruchomosci i zawiera informacjy niezbydne do okreslenia wysokosci oplaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym informacje dotycz'l-ce sposobu jej wypelnienia 

oraz pouczenie, iz stanowi podstawy do wystawienia tytulu wykonawczego. Deklaracja zawiera 

informacjy 0 terminach i miejscu skladania deklaracji, warunki i tryb skladania deklaracji za 

pomoc'l- srodkow komunikacji elektronicznej, w szczeg6lnosci: 

a) ich format elektroniczny oraz uklad informacji i powi'lZan miydzy nimi zgodnie z przepisami 

o informatyzacji dzialalnosci podmiot6w realizuj'l-cych zadania publiczne, 


b) spos6b ich przesylania za pomoc4 srodk6w komunikacji elektronicznej, 


c) rodzaje podpisu elektronicznego, kt6rym powinny bye opatrzone. 


Rada Gminy w przedmiotowej uchwale, moze okreslie wykaz dokument6w potwierdzaj'l-cych 


dane zawarte w deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 


Uchwala w sprawie wzoru deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi skladanej przez wlasciciela nieruchomosci, na kt6rych zamieszkuj4 mieszkancy jest 

aktem prawa miejscowego oraz stanowi podstawy do prowadzenia kolejnych dzialail d4Z4cych do 

realizacji celu okreslonego w ustawie 0 utrzymaniu czystosci i porz'l-dku w gminach. 



Podjycie niniejszej uchwaly rna ogromne znaczenie dla prawidlowego funkcjonowania systernu 

gospodarki odpadami, gdyz zlozona przez wlasciciela nieruchornosci deklaracja w przypadku 

nie wnoszenia oplat za gospodarowanie odpadarni kornunalnyrni stano wi podstawy do wszczycia 

postypowania egzekucyjnego. 



i 

POLA JASNE WYPEtNIA WWCICIEL NIERUCHOMOSCI, POLA CIEMNE WYPEtNIA URZJ\D, WYPEtNIC KOMPUTEROWO LUB R~CZNIE, DuivMI, 
DRUKOWANVMI LlTERAMI, CZARNVM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 
1. Zatilcznik nr 1, do uchwaty nr 109/XV1/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnla 27 maja 2016 2. "-Rig... pnYMcii daldol'lCji P'ZI' ulZ~ Gmlny 

(pilcz4t) 

DEKLARACJA 0 WYSOKOSCI OPtATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNAlNYMI DLA NIERUCHOMOSCl1 ......................................................... 

...... 
Data przyjt;cia i padpis 

Podstawa prawna: Art. 6 n ust.1 ustawy zdnia 13 wrze~nia 1996r. 0 utrzymaniu czystosci i porzCjdku w gminach (tj. Oz. U. z2016 r. poz. 250) 
SkladaiC!cy: Wlakiciel nieruchomo~ci (w rozumieniu ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzCjdku w gminach) 
Termin skladania: Deklaracje 0 wysoko~ci optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nalezy ztoiyC w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania pierwszego mieszkanca. w przypadku zmiany danych b~dCjcych podstawCj ustalenia wysoko~ci naleznej 
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wta~ciciel nieruchomo~ci jest zobowiCjzany ztoiyt nowCj deklaracje w 
terminie 14 dni od dnia, w kt6rym nastCjpily zmiany. 

Miejsce skladania: UrzCjd Gminy Nowe Miasto 

A. MIEJSCE SKtADANIA DEKLARACJI 
3. Nazwa i adres organu, do kt6rego adresowana jest deklaracja: 

W6jt Gminy Nowe Miasto 
ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto 

B. OBOWI~ZEK I CEl ZtOZENIA DEKLARACJI 
4. Obowiqzek ztoienia deklaracji wynika z art. 6n ustawy 

r eel ztoienia formularza (zaznaczyc wtasciwy kwadrat): 
~ 

04.1Pierwsza deklaracja 

04.2 Nowa deklaracja2 (data zaistnienia zmian.. .. ................ .... ....r.) 

przyczyna zmiany....................................................... ......... .. ... ... ............ .... ............................. ......... ..... ............... ....... .. ... .. .. 

04.3 Korekta deklaracji w przypadku bt~dnie ztoionych danych3(data zaistnienia zmian ...... .. ....................................... r.) 

C. PODMIOT SKtADAJ~CV DEKLARACJI; 
5. Rodzaj Podmiotu (zaznaczyc wtasciwy kwadrat): 

CJ 5.1 Wtasciciel nieruchomosci 05.2 Wsp6twtasciciel o 5.3 Uiytkownik wieczysty 

05.4 Najemca / dzieriawca 05.5 Zarzqdca o 5.6Inne 

DANE IDENTYFIKACYJNE SKtADAJ~CEGO DEKLARACJI; 
6. Nazwisko: 7.lmiona: 

p 8. Nr telefonu / Adres e-mail: 9. Numer PESEL: 

D.l DANE WSP6t.WWCICIELA (wypetnla wsp6lwtaklcieJi nleruchomoSt jeiell nieruchomo§t stanowl wsp6lwtasnoU ) 

10.Nazwisko: l1.lmiona: 

12. Nr telefonu/ Adres e-mail: 13. Numer PESEL: 

D.2 DANE NIERUCHOMOSCI, NA KT6REJ POWSTAJ~ ODPADY KOMUNAlNE4 

14.Ulica: 15. Nr domu: 16. Nr lokalu: 

17. Miejscowosc: 18. Kod pocztowy: 19. Poczta: 

20. Nr ewidencyjny nieruchomosci w rejestrze grunt6w (nr dziatki) : 

W zabudowie wielorodzinnej deklaraej~ wypelnia zarz~dea lub inny podmiot wladaj~cy nieruehomosci~. 
2 

Nowa deklaraeja dotyezy wszelkieh zmian maj~eyeh wplyw na wymiar kwoty oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(np. zmiana iloki os6b zamieszkuj~eyeh nieruehomose 
ezy zmiana sposobu gromadzenia odpad6w itd.), kt6re wywoluj~ skutek dla miesi~ca biez~eego lub dla przyszlyeh miesi~ey . Termin zlozenia nowej deklaraeji wynosi 14 dni od nast~pienia 
zmiany. 
3 

Korekta deklaraeji " koryguje uprzednio zlozon~ deklaracj~, kt6ra zostala bl~dnie sporz~dzona. Korekta deklaraeji koryguje naliezenia powstale do momentu zlozenia nowej 

deklaraeji (art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r." Ordynacja podatkowa). 
4 

Dla kazdej nieruehomosei nalely zlolye oddzieln~ deklaraej~. 



· 0.3 ADRES DO KORESPONDENCJI - JEiELI JEST INNY, Nli ADRES Z 0.2. 
22. Powiat: 

I 
21. Wojewodztwo: 23. Gmina : 

24. Ulica: 25. Nr domu: 26. Nr lokalu: 27. Miejscowosc: 

28. Kod pocztowy: 29. Poczta: 

E. OPtATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- NIERUCHOMo~tZAMIESZKAtA 

Oswiadczam, ze odpady z nieruchomosci b~dq zbierane w sposob : ~ 
30. o 1. Selektywny 

o 2. Zmieszany 

Stawka opfaty okreslona w Uchwale Rady Gminy Nowe Miasto w sprawie wyboru metody 31. 
ustalania optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokosci tej optat/ 

liczba gospodarstw znajdujqcych si~ na nieruchomosci wskazanej w D.2.: 32. 

p, 
Miesi~czna kwota optaty (kwot~ z poz. 31 naleiy pomnozyc przez liczb~ gospodarstw wskazanych 33. 
w poz. 32): 

F. Inne informacje 
Oswiadczam, ie bioodpady b~d~ gromadzic w kompostowniku 34. Na nieruchomosci znajduje si~ kompostownik: 
o minimalnej obj~tosci 2501/500m 2 powierzchni dzialki, 
uzyskany kompost b~d~ wykorzystywac na wlasne potrzeby na D1.TAK D2.NIE 
mojej posesji. 

35. !lose zuzytej wody: .................................... ............ ... ... 0 l.Miesi~cznie D2.Rocznie 

36. (zy nieruchomosc jest wyposazona w wodomierz : 0 l.Tak o 2.Nie 

37. (zy nieruchomosc posiada zbiornik bezodpfywowy (szambo)/przydomowq oczyszczalni~ sciek6w*: 0 l.Tak o 2.Nie 

38. Pojemnosc zbiornika bezodpfywowego(szamba)/oczyszczalni sciek6w:* ........... ... ........ .. ................................................... ..... 

39. liczba os6b zamieszkujqcych nieruchomosc wskazanq w D.2.: ...... .. .... .. .... ..................... ..... ...... .... .. ... .. ...... ..... ......... ... ............... 
... PODPIS OSOBY SKtADAJJ\CEJ DEKLARACJ~ 
~. 

40.Data: 41. Czytelny podpis: 

POUCZENIE 
W przypadku niewplacenia w okreslonych terminach kwoty z poz. 33 lub wplacenia jej w niepetnej wysokosci, niniejsza deklaracja 
stanowi podstaw~ do wystawienia tytutu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. 0 post~powaniu 
egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 599). 
Zgodnie zart. 6m ustawy z13 wrze~nia 1996 r. 0 utrzymaniu czysto~ci i porzljdku w gminach wta~ciciel jest obowiljzany zioZyt do wta~iwego organu deklaracJ~ 0 

wysokoki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo~ci pierwszego mleszkal\ca. W przypadku 
zmiany danych b~dljcych podstawlj ustalenia wysoko~i naleinej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wta~ciciel nieruchom~ci jest obowiljzany zioiyt 
nowlj deklaracj~ w terminie do 14 dni od dnia nastljpienia zmiany. Zgodnie zart. 60 cytowanej ustawy w razie niezioienia deklaracji wtakiwy organ, okre~la w drodze 
decyzji, wysoko~t oplaty za gospodarowanie odpadami albo w przypadku uzasadnionych wljtpliwo~i co do danych zawartych w deklaracji wta~iwy organ okre~la, w 
drodze decyzji, wysoko~ za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorljc pod uwag~ uzasadnione szacunki. 

G '"*niepotrzebne skreslic '-, 'f CY 

.~ki 

Spos6b zbierania odpad6w b~dzie pod legal biezqcej kontroli. w przypadku nie wywiqzania si~ zobowiqzku selektywnego zbierania odpad6w komunalnych 
wtasciwy organ w drodze decyzji naliczy oplat~ za odprowadzanie odpad6w zamieszczonych wraz zzaleglymi odsetkami. 

W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpad6w komunalnych naleiy wybrac stawk~ podstawowq, aprzy wyborze selektywnej zbi6rki 
odpad6w komunalnych nalezy wybrac oplat~ obniionq. 
6 



• • 
Zatilcznik Nr 2 
do Uchwaty Nr 109/XV1/2016 
Rady Gminy Nowe Miasto 
z dnia 27 maja 2016 roku 

Uklad informacji i powhlzan mi~dzy nimi w deklaracji 0 wysokosci oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomosci 

Sekcja Numer 
pola 

Nazwa pola (tresc) Typ pola Uwagi 

Nie dotyczy Nie 

dotyczy 
DEKLARACJA a WYSOKOSCI OPtATYZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOSCI' 

Formatowane 

pole znakowe 
(brak 
moiliwosci 

Postawa prawna: Art. ust.1 ustawy z dnia 
13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci 
i porzqdku w gminach(tj . Dz. U. z 2016 r. 
poz.250). 
SkladajCjcy: Wlasciciel nieruchomosci (w 
rozumieniu ustawy 0 utrzymaniu 

czystosci i porzCjdku w gminach). 
Termin skladania: Deklaracje 0 wysokosci 
oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi naleiy zloiyc w terminie 14 
dni od dnia zamieszkania pierwszego 
mieszkanca. W przypadku zmiany danych 

b~dCjcych podstawCj ustalenia wysokoSci 
naleinej oplaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wlasciciel 

nieruchomosci jest zobowiCjzany zlozyc 
nowq deklaracje w terminie 14 dni od 
dnia, w kt6rym nastqpity zmiany. 

edycji) 

A. MIEJSCE SKtADANIA 3 WOJT GMINY NOWE MIASTO Formatowane 

DEKLARACJI ul. Apteczna 8, 
09-120 Nowe Miasto 
Formatowane 

pole znakowe 
(brak 
mozliwosci 

pole znakowe 
(brak mozliwosci edycji) 

edycji) 

B. OBOWII\ZEK ZWZENIA 
DEKLARACJI 

4 Okolicznosci powodujqce obowiqzek 
zlozenia deklaracji (zaznaczyc wlaSciwy 

kwadrat) 

Pole opcji 
wyboru 

Opcje wyboru: 
4.1Pierwsza dekla racja 
4.2 Nowa deklaracja' 
(data zaistnienia zmian)
przyczyna zmiany 
4.3 Korekta deklaracji -w 

przypadku blEldnie 
zlozonych danych 3(data 
zaistnienia zmian) 

Data Pole daty Format rrrr-mm-dd (10 
znak6w) 

C. PODMIOT SKtADAJACY 

DEKLARACJ~ 

5 Rodzaj podmiotu (zaznaczyc wlasciwy 
kwadrat) 

Pole opcji 
wyboru 

Opcje wyboru: 
5.1 Wlasciciel 
nieruchomosci 
5.2 Wsp61wlasciciel 
5.3 Uiytkownik wieczysty 
5.4 Najemca / dzieriawca 
5.5 Zarzqdca 
5.6lnne 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 6 Nazwisko Pole znakowe Max 30 znak6w 

SKtADAJI\CEGO DEKLARACJ~ 
7 Imiona Pole znakowe Max 50 znak6w 



.
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8 Nr telefonu/adres e-mail Pole znakowe Max 50 znak6w 

9 PESEL Pole calkowite Max 11 znak6w 

D.1 DANE WSP6tWtASCICIELA 

(wypelnia wsp6lwlaSciciel, jeieli 
nieruchomosc stanowi 

wsp61wlasnosc maliensk'l) 

10 Nazwisko Pole znakowe Max 30 znak6w 

11 Imiona Pole znakowe Max 50 znak6w 

12 Nr telefonu/adres e-mail Pole calkowite Max 30 znak6w 

13 PESEL Pole calkowite Max 11 znak6w 

0.2 DANE NIERUCHOMOSCI, NA 
KT6REJ POWSTAJt\ ODPADY 
KOMUNALNE4 

14 Ulica Pole znakowe Max 65 znak6w 

15 Nr domu Pole znakowe Max 9 znak6w 

16 Nr lokalu Pole znakowe Max 10 znak6w 

17 Miejscowosc Pole znakowe Max 56 znak6w 

18 Kod pocztowy Pole znakowe Max 6 znak6w 

19 Poczta Pole znakowe Max 56 znak6w 

20 Nr ewidencyjny nieruchomosci w rejestrze 
grunt6w (nr dzialki) 

Pole znakowe Max 9 znak6w 

D.3 ADRES DO KORESPODENOI 
JEZELI JEST INNY, NIZ ADRES Z D.2 

21 Wojew6dztwo Pole znakowe Max 56 znak6w 

22 Powiat Pole znakowe Max 56 znak6w 

23 Gmina Pole znakowe Max 56 znak6w 

24 Ulica Pole znakowe Max 65 znak6w 

25 Nr domu Pole znakowe Max 9 znak6w 

26 Nr lokalu Pole znakowe Max 10 znak6w 

27 Miejscowosc Pole znakowe Max 56 znak6w 

28 Kod pocztowy Pole znakowe Max 6 znak6w 

29 Poczta Pole znakowe Max 56 znak6w 

E. OPtATA ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOSC ZAMIESZKAtA 

30 Oswiadczam, ie odpady z nieruchomosci 

b~d'l zbierane w spos6b' 

Pole opcji 
wyboru 

1. selektywne 
2. zmieszane 

31 Stawka op/aty okreslona w Uchwale Gminy 
Nowe Miasto w sprawie wyboru metody 

ustalania op/aty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokosci tej oplaty6 

Pole znakowe Max5 znak6w 

32 Liczba gospodarstw znajduj'lcych si~ na 
nieruchomosci wskazanej w D.2. 

Pole znakowe Max 5 znak6w 

33 Miesi~czna kwota op/aty (kwot~ z poz.31 
naleiy pomnoiye przez liczb~ gospodarstw 
wskazanych w poz. 32); 

Pole znakowe Max 5 znak6w 

F. INNE INFORMAOE 34 Oswiadczam, ie bioodpady b~d~ 
gromadzie w kompostowniku 0 minimalnej 

o bj~tosci 2501/500m 2 powierzchni dzialki, 
uzyskany kompost b~d~ wykorzystywae na 
wlasne potrzeby na mojej posesji. 

Pole opcji 
wyboru 

1. TAK 

2. NIE 

35 lIose zuiytej wody .......... .... Pole opcji 
wyboru 

1. Miesi~cznie 
2. Rocznie 

36 Czy nieruchomosc jest wyposaiona w 
wodomierz 

Pole opcji 

wyboru 

1. TAK 

2. NIE 

37 Czy nieruchomose posiada zbiornik 
bezodp/ywowy (szambo)/ przydomow'l 

oczyszczalni~ sciek6w* : 

Pole opcji 
wyboru 

1. TAK 

2. NIE 

38 Pojemnosc zbiornika bezodp/ywowego 
(szamba)/ oczyszczalni sciek6w* : .. .. .. .... .. 

Pole calkowite Max 5 znak6w 
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39 Liczba os6b zamieszkujCjcych 

nieruchomosc wskazanCj w 0.2. 
Pole calkowite Max 5 znak6w 

G.PODPIS OSOBY SKtADAJI\CEJ 
DEKLARACJ~ 

40 

r------+
41 

Data 

--------------------
Czytelny podpis 

Pole data 

--
Pole znakowe 

+-----

Format rrrr-mm-dd 

(10 znak6w)
+----

Max 30 znak6w 

Nie dotyczy Nie 

dotyczy 
POUCZENIE 

w prlypadku niewplacenia w okreslonych terminach 
kwoty l pOl. 33 lub wplacenia jej w niepelnej 
Wysokosci, niniejsla deklaracja stanowi podsta~ do 
wystawienia tytulu wykonawclego, zgodnie l 

prlepisami ustawy l17 czerwca 1966 r. 0 
post~powaniu egzekucyjnym w administracji (tekst 
jednolity: Dl. U. z 2016 r. poz. 599) . 
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 wrzesnia 1996 r. 0 
utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach wlasciciel 
jest obowiqlany zloZyc do wlasciwego organu 
deklaracj~ 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego 
mieszkanca. W przypadku zmiany danych b~dqcych 
podstawq ustalenia wysokoSci naleinej oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wlasciciel 
nieruchomosci jest obowiqzany zloiyc nowq deklaracj~ 
w terminie do 14 dni od dnia nastqpienia zmiany. 
Zgodnie l art. 60 cytowanej ustawy w ralie nielloienia 
deklaracji wlaSciwy organ, okresla w drodle decyzji, 
wysokosc oplaty za gospodarowanie odpadami albo w 
przypadku uzasadnionych wqtpl iwosci co do danych 
zawartych w deklaracji wlaSciwy organ okresla, w 
drodle decyzji, wysokosc la gospodarowanie 
odpadami komunalnym i , biorqc pod uwag~ 
ulasadnione slacunki. 

OBJASNIENIA 
·niepotrzebne skreslie 
1 W zabudowie wielorodzinnej deklaraej~ wypefnia zarzijdea lub inny podmiot wladajijCY nieruehomoSciij. 
2 Nowa deklaraeja dotyezy wszelkieh zmian majijeyeh wplyw na wymiar kwoty oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(np. zmiana ilosci 
oseb zamieszkujijcyeh nieruehomosc ezy zmiana sposobu gromadzenia odpad6w itd.), kt6re wywolujij skutek dla miesiijca bieiijcego lub dla 
przyszlych miesi~cy. Termin z/oienia nowej deklaraeji wynosi 14 dni od nastijpienia zmiany. 
' Korekta deklaracji - koryguje uprzednio zloionij deklaraej~, kt6ra zostala bl~dnie sporzijdzona . Korekta deklaracji koryguje naliezenia powstale do 
momentu zloienia nowej deklaracji (art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa). 
• Dla kaidej nieruchomoSci naleiy zloiye oddzielnij deklaraejE:. 
s Spos6b zbierania odpad6w bE:dzie pod legal biei'lcej kontroli. W przypadku nie wywi'lzania siE: z obowi'lzku selektywnego zbierania odpad6w 
komunalnych w/aseiwy organ w drodze deeyzji naliezy opiatE: za odprowadzanie odpad6w zamieszczonyeh wraz z zalegtymi odsetkami. 
, W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpad6w komunalnyeh naleiy wybrac stawkE: podstawow'l, a przy wyborze selektywnej 
zbi6rki odpad6w komunalnyeh naleiy wybrae opiatE: obniion'l. 
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