
Załącznik do Uchwały Nr XXI/208/2016
Rady Miejskiej w Nowej Dębie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

GOK - 2 

1.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY   
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 dla nieruchomości niezamieszkałych 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst  jednolity Dz. U. z 2015 r., 
poz. 250). 

Składający:  Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się w granicach 
administracyjnych Gminy Nowa Dęba,  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. 

Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  W 
przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

A. MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
2. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DĘBA, Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
3. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy)

□ złożenie pierwszej deklaracji, data powstania obowiązku złożenia deklaracji

□ kolejna deklaracja, data zaistnienia zmian
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy)

□ właściciel, współwłaściciel □ użytkownik, posiadacz nieruchomości, najemca, dzierżawca □ Inny
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy)

□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
6. Nazwisko i  imię /  lub nazwa podmiotu

E. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
7. Miejscowość 8. Ulica 9. Nr domu 10. Nr lokalu

11. Nr ewidencyjny działki 12. Kod pocztowy 13. Poczta

F. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeżeli jest inny niż adres nieruchomości podany w części E)
14. Miejscowość 15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu

Data wpływu 

(wybierz właściwy)

..........................

........................... (format daty dd/mm/rrrr)

..................................... (format daty dd/mm/rrrr)



18. Kod pocztowy 19. Poczta

G. OŚWIADCZENIE ( zaznaczyć właściwy) 
20. Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości gromadzone są w sposób:

□selektywny (segregowane) □nieselektywny (zmieszane)

21. Charakter działalności prowadzonej na nieruchomości niezamieszkałej:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 ramach której,  miesięcznie : 

1) jest zatrudnionych pracowników ..............................................................................................................................................

2) w szkole uczy się uczniów/studentów.....................................................................................................................................

3) w żłobku/przedszkolu przebywa dzieci .................................................................................................................................

4) lokal handlowy, dom weselny  ma powierzchnię ......................................................................................................... m2

5) lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych ...................................................................................................

6) w domu opieki/ szpitalu/internacie/hotelu/pensjonacie itp. znajduje się łóżek ..........................................................

7) znajduje się ogródków działkowych ........................................................................................................................................

H. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
22. Rodzaj

pojemników w 
których gromadzone 

są odpady 

23. Ilość
pojemników 

24. Ilość wywozów
w miesiącu

25. stawka opłaty
za pojemnik 

26. łączna miesięczna kwota
opłaty  

(B x C x D = E) 

A B C D E 
110/120 litrów 

240 litrów 

1 100 litrów 

5 000 litrów 

7 000 litrów 

10 000 litrów 

27. Miesięczna kwota opłaty ogółem:

I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
28. Miejscowość, data 29. Podpis (z podaniem imienia i nazwiska)



J. ADNOTACJE ORGANU 

POUCZENIE: 
1. W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty wymienionej w poz. 27 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
- Ordynacja podatkowa.  (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.).

OBJAŚNIENIA: 
1. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250.)
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

2. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy, w razie niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku –
uzasadnione szacunki, w tym przypadku nieruchomości dla których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

3. Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał kontroli. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się z obowiązku
selektywnego zbierania odpadów burmistrz naliczy w drodze decyzji opłatę za odbieranie odpadów zmieszanych.

4. W przypadku nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę opłaty za odpady nieselektywne, a przy
wyborze zbiórki odpadów w sposób selektywny należy wybrać stawkę opłaty za odpady selektywne.

5. Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie
Gminy Nowa Dęba:
1) za styczeń do 15 lutego
2) za luty do 15 marca,
3) za marzec do 15 kwietnia,
4) za kwiecień do 15 maja,
5) za maj do 15 czerwca,
6) za czerwiec do 15 lipca,
7) za lipiec do 15 sierpnia,
8) za sierpień do 15 września,
9) za wrzesień do 15 października,
10) za październik do 15 listopada,
11) za listopad do 15 grudnia,
12) za grudzień do 15 stycznia.
Powyższe opłaty wnoszone są z dołu.

6. Miesięczną ilość odpadów dla poszczególnych rodzajów działalności na nieruchomości należy podać w oparciu o normatywy
określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba. W przypadku, gdy dany rodzaj działalności nie
został wymieniony w w/w normatywie ilość odpadów należy określić w oparciu o średnią ilość wytwarzanych odpadów komunalnych.

7. Łączna pojemność pojemników na odpady komunalne na terenie nieruchomości powinna być wystarczająca do
umieszczenia w nich wszystkich powstających odpadów.

8. Deklarację należy wypełnić czytelnie. W wybranych kratkach należy postawić znak X (poza punktem 1.).


	zapisz: 
	Wyczyść formularz: 
	Text2: 
	cel: Off
	Nr NIP/REGON: [REGON]
	Text17: 
	podmiot: Off
	Text6: 
	Group1: Off
	Text3: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text1: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 0
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 0
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 0
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 0
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 0
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 0
	25: 0
	Text21: 
	Text22: 
	Text4: 
	Text20_1: 
	Text20_2: 
	Text20_3: 
	Text20_4: 
	Text20_5: 
	Text20_6: 
	Text20_7: 
	Text4_1: 
	Text1_1: 
	Group2: Off


