Załącznik do uchwały nr XXXI/214/20
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 17 grudnia 2020 r.
DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM
LUB NIEBIESKIM KOLOREM. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ WYPEŁNIA POLA JASNE.

DGO DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI –
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE, NIEZAMIESZKAŁE, NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE
BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.
U. z 2020 r., poz. 1439).
Składający: właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością.
Termin składania:
- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych,
- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w
deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
Miejsce składania: Urząd Miejski w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec.
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Burmistrz Nowogrodźca.

A. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ 1. pierwsza deklaracja: data powstania obowiązku (dzień-miesiąc-rok) ______ - ______ - __________
□ 2. nowa deklaracja: data zaistniałej zmiany (dzień-miesiąc-rok) ______ - ______ - __________
□ 3. korekta deklaracji: data deklaracji korygowanej (dzień-miesiąc-rok) ______ - ______ - __________
4. Przyczyna złożenia deklaracji (podać przyczynę)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (*dotyczy osób fizycznych/ ** dotyczy osób prawnych i
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

B.1. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ 5. właściciel
□ 8. zarządca

□ 6. współwłaściciel
□ 7. użytkownik wieczysty
□ 9. inny podmiot władający nieruchomością

B.2. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ 10. osoba fizyczna □ 11. osoba prawna □ 12. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
B.3. DANE IDENTYFIKACYJNE
13. Imię, drugie imię i nazwisko* / Pełna nazwa**
14. Data urodzenia*

15. Imię ojca*

16. Imię matki*

17. PESEL* / NIP**

18. Identyfikator REGON**

19. Numer telefonu

20. Adres e-mail

B.4. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
21.Kraj

22. Województwo

23. Powiat

24. Gmina

25. Ulica

26. Numer domu

27. Numer lokalu

28. Miejscowość

29. Kod pocztowy

30. Poczta

C. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
C.1. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ 31. nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy (opłatę obliczyć należy w części D.1.)
□ 32. nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (opłatę należy
obliczyć w części D.2.)
□ 33. nieruchomość, na której w części zamieszkują mieszkańcy i na której w części nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne (opłatę należy obliczyć w części D.1. i D.2.)
□ 34. nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym (opłatę dla budynku należy obliczyć w załączniku
„0”)

C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI (dane nieruchomości, z którą związany jest obowiązek uiszczania opłaty)
35. Miejscowość

36. Ulica

37. Numer domu

38. Numer lokalu

C.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE NIERUCHOMOŚCI (należy wypełnić w przypadku braku adresu)
39. Numer działki

D.

40. Numer i nazwa obrębu

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (dla budynków

wielolokalowych opłatę należy obliczyć w załączniku „0”)

D.1. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE BĄDŹ W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁE
41. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.2., C.3. zamieszkuje …………………osób (podać
liczbę mieszkańców)
42. Oświadczam, że bioodpady będę gromadzić we własnym kompostowniku, a uzyskany kompost będę
wykorzystywać na własne potrzeby na posesji jednorodzinnej/zagrodowej lub na nieruchomości lokalowej, gdy
istnieją na to warunki techniczne:

□ tak

□

nie

D.1.1.WYLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Liczba mieszkańców
(należy wpisać liczbę z pozycji
41)

x

43.

Stawka opłaty za osobę zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
w Nowogrodźcu

Miesięczna opłata za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi

=

44.

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

45.

D.1.2. WYLICZENIE KWOTY ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI (należy wypełnić jeżeli na nieruchomości bioodpady stanowiące odpady komunalne
kompostowane są we własnym zakresie w kompostowniku przydomowym – w poz. 42 zaznaczono kwadrat „Tak”)

Liczba mieszkańców
(należy wpisać liczbę z pozycji
41)

x

46.

Jednostkowa kwota zwolnienia
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
w Nowogrodźcu
47.

Miesięczna kwota zwolnienia
(należy wpisać iloczyn liczb z poz. 46 i 47)

=

48.

D.1.3. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Z UWZGLĘDNIENIEM ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁATY (należy wypełnić jeżeli na nieruchomości bioodpady
stanowiące odpady komunalne kompostowane są we własnym zakresie w kompostowniku przydomowym – w poz. 42
zaznaczono kwadrat „Tak”)

Miesięczna opłata za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Miesięczna kwota zwolnienia
należy wpisać kwotę z poz. 48)

Miesięczna opłata z uwzględnianiem
zwolnienia z części opłaty
(należy wpisać różnicę z poz. 49 i 50)

(należy wpisać kwotę z poz. 45)

49.

50.

51.

D.2. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (np. sklepy, lokale gastronomiczne, zakłady, inne)
52. Rodzaj prowadzonej działalności:

D.2.1. DEKLAROWANA LICZBA POJEMNIKÓW ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA
POSORTOWNICZE ODPADY KOMUNALNE (należy dobrać liczbę i wielkość pojemników tak, aby zapewnić odpowiednią
objętość pojemników dla wytwarzanej ilości odpadów)

Objętość pojemnika
w litrach

Stawka opłaty za
pojemnik (zł) –
zgodnie z Uchwałą
Rady Miejskiej w
Nowogrodźcu
3

Liczba
pojemników

1

2

Opłata miesięczna za pojemniki
(iloczyn kol.2 i kol.3)

4

110

53.

61.

69.

120

54.

62.

70.

240

55.

63.

71.

360

56.

64.

72.

500

57.

65.

73.

660

58.

66.

74.

770

59.

67.

75.

1100

60.

68.

76.
77.

Opłata za posortownicze odpady komunalne (suma pozycji 69-77)

D.2.2. DEKLAROWANA LICZBA WORKÓW DLA SEGREGOWANYCH ODPADÓW
KOMUNALNYCH – papieru, szkła, metalu i tworzyw sztucznych ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA
SEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE (należy dobrać liczbę i wielkość worków tak, aby zapewnić odpowiednią
objętość worków dla wytwarzanej ilości odpadów)

Objętość
worka
w
litrach

Liczba worków
na papier

Liczba
worków na
szkło

Liczba worków na
metale i
tworzywa
sztuczne

1

2

3

4

120 l

78.

79.

80.

Suma
worków
(kol.2,3,4)

Stawka opłaty za
Opłata
worek (zł) –
miesięczna
zgodnie z
za worki
Uchwałą Rady
(iloczyn kol.5 i
Miejskiej w
kol.6)
Nowogrodźcu

5
81.

6

7
83.

82.

Opłata za segregowane odpady komunalne - papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne:

D.2.3. DEKLAROWANA LICZBA POJEMNIKÓW NA BIOODPADY ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA
BIOODPADY (należy dobrać liczbę pojemników tak, aby zapewnić odpowiednią objętość dla wytwarzanej ilości bioodpadów)
Objętość
pojemnika w
litrach

Liczba
pojemników

Stawka opłaty za pojemnik
(zł) - zgodnie z Uchwałą Rady
Miejskiej w Nowogrodźcu

2

3

1

Opłata miesięczna za pojemniki
(iloczyn kol.2 i kol.3)
4

120 l

84.

86.

88.

1100 l

85.

87.

89.

Opłata za bioodpady ( suma pozycji 82-83)

90.

E. WYSOKOŚĆ NALEŻNEJ OPŁATY
Wysokość miesięcznej opłaty (należy wpisać sumę kwot

91.

wynikających z pól 45 lub 51, 77, 83 i 90)

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Załącznik „0”
□ Załącznik „W”
□Oświadczenie właściciela nieruchomości wyjaśniające przyczynę mniejszej ilości wykazanych osób
zamieszkujących nieruchomość w stosunku do osób zameldowanych – tylko w przypadku składania pierwszej
deklaracji za nieruchomości zamieszkałe bądź częściowo zamieszkałe
□Oświadczenie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne
□ Inny (wpisać jaki)

G. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodźca z siedzibą 59-730 Nowogrodziec, ul. Rynek 1;
urzad@nowogrodziec.pl, tel. 75 7380660. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) – iod@nowogrodziec.pl.
2.Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia czynności związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami, w tym
podejmowania działań informacyjnych w razie zaistnienia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wystawiania upomnień, wezwań do zapłaty i tytułów wykonawczych na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji oraz uchwały nr XXX/204/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
z terenu Gminy Nowogrodziec oraz uchwały nr XXX/205/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz uchwały nr XXIV/167/16
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec.
3.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa np.: organy administracji publicznej, podmioty realizujące na rzecz Gminy Nowogrodziec usługi odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych oraz podmioty, które na podstawie umów przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz
Nowogrodźca, w szczególności w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. Dane osobowe nie
będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 2, a po tym czasie przez okres w
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.
5.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo
do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne
mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa). Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
6.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w szczególności przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz wskazanymi powyżej
uchwałami Rady Miejskiej w Nowogrodźcu. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być wszczęcie postępowania z urzędu lub
nie załatwienie czynności urzędowej. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych może być dobrowolne.

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
86. Imię i nazwisko podatnika/pełnomocnika
1.
2.
3.
4.

87. Czytelny podpis
1.
2.
3.
4.
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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 z późn.zm.).
2.Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji
Burmistrz Nowogrodźca określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3.Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny Burmistrz Nowogrodźca
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosując wysokość stawki podwyższonej, stanowiącej dwukrotność lub
czterokrotność miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej w niniejszej deklaracji.

I. ADNOTACJE ORGANU
Data weryfikacji (dzień-miesiąc-rok)

Podpis osoby weryfikującej deklarację

OBJAŚNIENIE
Pierwszą deklarację należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć
nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas
zamieszkiwano, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
W celu poprawienia błędu, który został popełniony w poprzednio sporządzonej deklaracji należy złożyć korektę deklaracji.
W przypadku zadeklarowania gromadzenia bioodpadów w kompostowniku, będzie ona podlegała bieżącej kontroli. Niewywiązywanie się z
powyższego będzie skutkowało cofnięciem zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i naliczeniem całości stawki
wraz z odsetkami liczonymi od dnia powstania obowiązku opłaty.

