Załącznik do Uchwały nr XXIX/169/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrz. z dn. 29 czerwca 2016 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański

Podstawa prawna:

ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 250 ze zm.)

Składający:

właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
Gminy Nowogród Bobrzański, na których powstają odpady komunalne
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację
BURMISTRZ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO, UL. SŁOWACKIEGO 11,
66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

Pole wyboru 2
Pole
wyboru
2
Pole
wyboru
2
Pole wyboru 2

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja
zmiana danych w deklaracji, data zmiany

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Właściciel
Współwłaściciel (wykaz pozostałych współwłaścicieli w zał. Nr 1 do Deklaracji)
Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu
Inny podmiot władający nieruchomością (np. dzierżawca, najemca, posiadacz bez tytułu
prawnego)

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba Fizyczna
3. Nazwisko

4. Imię/Imiona

5. PESEL

6. Telefon (informacja nieobowiązkowa)

D.2. Pozostałe podmioty
7. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa
8. NIP

9. REGON

10. Telefon

D.3. Adres zamieszkania/ Adres siedziby
11. Kraj
14. Gmina
18. Miejscowość

12. Województwo

13.Powiat

15. Ulica

16. Nr domu

19. Kod pocztowy

17. Nr lokalu

20. Poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
21.Miejscowość

24. Ulica

25. Nr domu

26. Nr lokalu

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
27. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji
zamieszkuje
osób.
28. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób:

Pole
wyboru 2
selektywny

Pole
wyboru 2 (zmieszany)
nieselektywny

29. Oświadczam, że posiadam przydomowy kompostownik (o objętości nie przekraczającej 1m 3 na
każde 500m2 nieruchomości gruntowej), w którym będę gromadzić część odpadów zielonych, a
uzyskany kompost będę wykorzystywać na własne potrzeby na mojej posesji (dane służą potrzebom
statystycznym) :

Pole
nie wyboru 2

Pole
tak wyboru 2

G. USTALENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty określona jest w Uchwale Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim w 30.
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawki tej opłaty. Należy wskazać odpowiednią stawkę opłaty w zależności, czy odpady zbierane
będą w sposób selektywny, czy nieselektywny – zgodnie ze wskazaniem w pozycji 28.
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (zgodnie z poz. 27)

31.

Miesięczna kwota opłaty (iloczyn stawki opłaty wskazanej w pozycji 30 i liczby osób 32.
wskazanych w pozycji 31)

POUCZENIE
H.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z
przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 599)

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym

Data

Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

Sposób wypełnienia Deklaracji:
W części B należy zaznaczyć właściwy kwadrat. W przypadku zmiany danych należy podać datę zaistnienia zmiany.
W części C należy zaznaczyć właściwy kwadrat – należy zaznaczyć formę prawną
W części D podać dane identyfikujące składającego deklarację
W części E należy podać adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz
W części F Oświadczenie:
Pkt 27 - należy podać liczbę osób zamieszkujących
Pkt 28 - należy złożyć oświadczenie w jaki sposób będą gromadzone odpady
Pkt 29 - należy określić sposób gromadzenia odpadów zielonych
Część G– należy obliczyć należną miesięczną wysokość opłaty (zgodnie ze złożoną deklaracją) stanowiącą liczbę członków rodziny
przemnożoną przez wysokość stawki z pozycji 30 ustalonej Uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim w sprawie ustalenia
wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym na których zamieszkują mieszkańcy,
Część I–oświadczenie składającego deklarację, potwierdzone czytelnym podpisem, który stanowi jednocześnie potwierdzenie
zapoznania się z pouczeniem.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Obowiązek złożenia deklaracji – spoczywa na każdym właścicielu nieruchomości lub zarządcy tj. także na każdej osobie faktycznie
władającej nieruchomością lub jej częścią i wytwarzającym na niej odpady komunalne. Dotyczy to również korekty deklaracji.
2. Obowiązek ponoszenia opłaty – termin płatności ustalony jest na 15 dzień kalendarzowy za bieżący miesiąc, jeżeli data ta
wypada w dzień wolny od pracy, termin określony jest na pierwszy dzień następujący po tej dacie, będący dniem pracy dla Urzędu
Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim. Od opłat wnoszonych po terminie naliczane są odsetki ustawowe.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, w których ustanowiono odrębne własności lokali obowiązek złożenia deklaracji
spoczywa na Zarządcy nieruchomości lub osobie sprawującej zarząd nad nieruchomością wspólną – w przypadku braku Zarządcy
obowiązek ciąży na poszczególnych właścicielach lub najemcach.
4. Adres nieruchomości na której powstają odpady – określenie miejsca ustawienia pojemników i worków.
5. Decyzja administracyjna zmieniająca wysokość opłat – jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywne zbieranie
odpadów komunalnych, a podmiot odbierający odpady złoży powiadomienie (pisemnie, faxem, lub telefonicznie) do gminy o
braku segregacji lub nierzetelnym jej prowadzeniu (odpady źle posegregowane lub zmieszane) – Burmistrz Nowogrodu
Bobrzańskiego wydaje decyzję określającą wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczoną według stawki
przewidzianej dla odpadów komunalnych niesegregowanych (stawka podwyższona). Różnicę pomiędzy zadeklarowaną i zapłaconą
przez właściciela nieruchomości opłatą a określoną przez organ stanowi zaległość, którą właściciel jest obowiązany uregulować wraz
z należnymi odsetkami.
6. W przypadku korekty deklaracji – należy przedłożyć dokumenty potwierdzające zmianę (zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt
czasowy lub stały w innej miejscowości, kopia aktu zgonu, urodzenia, zaświadczenie o zameldowaniu itp.)

Załącznik NR 1
do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WYKAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI1
Lp

Imię i nazwisko

Nazwa ulicy

Numer budynku/
lokalu

Miejscowość
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..............................
(data)

..........................................................
(podpis składającego deklarację)

1 wykazanej w części E deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

