
 

         Załącznik  
         do uchwały nr XVIII/116/15 
         Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 
         z dnia 14 grudnia 2015 r. 
 

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 
SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ WYPEŁNIA POLA JASNE. PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE FORMULARZA UŁATWI WCZEŚNIEJSZE ZAPOZNANIE SIĘ 
Z OBJAŚNIENIAMI DOŁĄCZONYMI DO DEKLARACJI. 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – 

domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez 
część roku 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 
1399 ze zm.) 
Zobowiązany do składania deklaracji: Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku, na terenie Gminy Nowogrodziec. 
(Deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub 
osoba faktycznie władająca daną nieruchomością) 
Termin składania: w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych bądź nastąpienia zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Miejsce składania: Urząd Miejski w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 
Burmistrz Nowogrodźca, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać datę, w którym powstało zdarzenie) 
 □ pierwsza deklaracja 

(art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)               

Data powstania obowiązku opłaty 
____-____-________ 

(dzień, miesiąc, rok) 

Nowa deklaracja składana w przypadku: 
 
□ zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
 
 
□ wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty 
(art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)   

 
 

Data zaistnienia zmiany 
____-____-________ 

(dzień, miesiąc, rok) 
 

Data wygaśnięcia obowiązku opłaty 
____-____-________ 

(dzień, miesiąc, rok) 
□ korekta deklaracji 
(art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) 

B.1. UZASADNIENIE PRZYCZYN ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy wpisać uzasadnienie złożenia pierwszej deklaracji bądź 
nowej deklaracji lub datę złożenia deklaracji, do której składana jest korekta) 

 ……………………………………………………………………………………………………………..……............................... 
...………………………………………………………………………………………………………………...………………………
……………………………..……………………………………………………………............................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I DANE NIERUCHOMOŚCI 
C.1. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 □ właściciel  □ współwłaściciel    □ użytkownik wieczysty     □ osoba faktycznie władająca nieruchomością 

□ osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu     □ inny podmiot (jaki?) ………………………….......... 
C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
C.2.1. OSOBY FIZYCZNE (wypełnienie rubryk 7 i 8 nie jest obowiązkowe) 
 1. Nazwisko 

 
2. Imię/Imiona 

3. Data urodzenia 
 

4. PESEL 

5. Imię ojca 
 

6. Imię matki 

7. Numer telefonu 
 

8. Adres e-mail 

C.2.2. POZOSTAŁE PODMIOTY (wypełnienie rubryk 12 i 13 nie jest obowiązkowe) 
 9. Pełna nazwa 

 
10. NIP 
 

11. REGON 

12. Numer telefonu 
 

13. Adres e-mail 



 

C.2.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 14. Miejscowość 15. Ulica 16. Nr 

domu/lokalu 
 
 

17. Nr ewidencyjny 
nieruchomości w rejestrze 
gruntów (należy wypełnić 
w przypadku braku adresu) 
Działka Obręb 

C.2.4. ADRES ZAMIESZKANIA LUB ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
□ adres zamieszkania lub adres siedziby jest taki sam jak adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne 
    (w przypadku zaznaczenia znakiem „X” należy pominąć rubryki 18-25) 
18. Kraj 
 

19. Województwo 20. Gmina 

21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 

24. Kod pocztowy 
 

25. Poczta 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 

 26. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.2.3. odpady zbierane będą w sposób: 
□ selektywny                              □ nieselektywny (zmieszany) 

E. WYLICZENIE RYCZAŁTOWEJ ROCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

E.1. NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ 
SIĘ DOMKI LETNISKOWE 

  
 

………..………………… X ………………………….   =   …..……..……………………….. 
          liczba domków          stawka ryczałtowej rocznej     iloczyn liczby domków letniskowych i stawki 
          letniskowych                          opłaty za domek*      ryczałtowej opłaty za domek = ryczałtowa roczna 
                                                                                                             kwota opłaty 
 

*określona w uchwale Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub dla innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku   

E.2. INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU NA CELE 
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

  
 

………..………………… X ………………………….   =   …..……..……………………….. 
    liczba nieruchomości         stawka ryczałtowej rocznej     iloczyn liczby nieruchomości i stawki 
                                                opłaty za nieruchomość*      ryczałtowej opłaty za nieruchomość  
                                                                                            = ryczałtowa roczna kwota opłaty 
 

*określona w uchwale Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub dla innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku   

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 Data Podpis składającego deklarację 

G. POUCZENIE 
     W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach miesięcznej opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.). 
     Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 
w którym nastąpiła zmiana.  
H. ADNOTACJE ORGANU: 
 
 
 
 
 
 



 

OBJAŚNIENIE SPOSOBU WYPEŁNIENIA DEKLARACJI 
 

 Instytucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulowana jest ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz uchwalanymi na jej podstawie przez Radę 
Miejską w Nowogrodźcu aktami prawa miejscowego. 
 Zamieszczone poniżej objaśnienia mają pomóc właścicielom nieruchomości w wypełnieniu deklaracji w sposób zgodny 
z powszechnie obowiązującymi przepisami. Pozostałe instrukcje zostały zamieszczone na druku deklaracji.   
 

CZĘŚĆ B. 
 Kwadrat nr 1 (pierwsza deklaracja) zaznacza się w przypadku składania deklaracji w związku z powstaniem obowiązku 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami. Należy wpisać datę powstania obowiązku. 
 Kwadrat nr 2 (nowa deklaracja składana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 
opłaty) zaznacza się w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty. Należy wpisać datę zaistniałej zmiany. 
 Kwadrat nr 3 (nowa deklaracja składana w przypadku wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty) zaznacza się w przypadku 
zaistnienia okoliczności powodujących wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty. Należy wpisać datę wygaśnięcia obowiązku 
uiszczania opłaty. 
 Kwadrat nr 4 (korekta deklaracji) zaznacza się w przypadku dokonywania korekty błędnie podanych danych w uprzednio złożonej 
deklaracji.  
  B.1.  
  Należy wpisać krótkie uzasadnienie przyczyn złożenia deklaracji bądź datę złożenia deklaracji, do której składana jest 
korekta. 
 

CZĘŚĆ C. 
  C.1. 
  Zaznaczając właściwy kwadrat, należy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach za właściciela nieruchomości uznaje się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne 
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Należy pamiętać, 
iż zgodnie z art. 2 ust. 3 powołanej wyżej ustawy jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym 
ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę 
mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. 
  C.2. 
  Część C.2.1 – C.2.4. wypełnia się zgodnie ze wskazaniami na druku deklaracji, pamiętając, że dla każdej nieruchomości 
należy złożyć odrębną deklarację. 
 

CZĘŚĆ D. 
 Poz. 26. Przez selektywne zbieranie odpadów komunalnych należy rozumieć wyodrębnianie z nich bioodpadów, odpadów 
opakowaniowych, tworzywa sztucznego, szkła, metalu, papieru i tektury, opakowań wielomateriałowych, a także nie mieszanie 
pozostałych odpadów wymienionych w art. 4 ust.1 pkt 1  lit. a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. 
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli 
i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych. 
W przypadku zakreślenia wyboru selektywnej zbiórki odpadów – będzie ona podlegała bieżącej kontroli. W przypadku nie 
wywiązywania się z selektywnego zbierania odpadów komunalnych organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów 
zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 
 

 
CZĘŚĆ E. 

 Należy podać wysokość ryczałtowej rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
  E.1. Wypełniają właściciele nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku, na których znajdują się domki 
letniskowe. 
 
  E.2. Wypełniają właściciele innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe. 

 


