
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/188/20
      Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 24 września 2020 roku

DEKLARACJA - DOP O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Składający:
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników                                                               
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych 
podmiotów władających nieruchomością

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Nowogardzie – Referat Gospodarki Odpadami  Komunalnymi
ul. 700 Lecia 14, 72 – 200 Nowogard

Sposób wypełnienia: Deklarację należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami
 
      

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

 pierwsza deklaracja – data obowiązywania deklaracji ….. …. ….…                         
       
 zmiana danych – data zmiany :  ….. ….. ….…..
        
 korekta deklaracji – data zmiany : …. …. ……....

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
**dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi

SKŁADAJĄCY (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

 osoba fizyczna                    osoba prawna                    jednostka orgniazacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

C. FORMA WŁADANIA (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 właściciel nieruchomości                              współwłaściciel                              użytkownik wieczysty                                     
 zarządca nieruchomości wspólnej                najemca, dzierżawca                       inny podmiot – jaki  ………………….…

Nazwisko i imię*/pełna nazwa**

 PESEL* Identyfikator podatkowy NIP** REGON** KRS**

Numer telefonu Adres e-mail

C.1. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO

C.1.1. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA
(podstawa prawna: art. 27c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zw. z art. 29 § 1 Ordynacji podatkowej w
zw. z art. 6q ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Nazwisko i imię* Identyfikator PESEL



D. ADRES ZAMIESZKANIA (dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi)
     ADRES SIEDZIBY (dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi)

Kraj Województwo Powiat

Gmina Miejscowość Ulica Nr budynku Nr lokalu

Kod pocztowy Poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Gmina Ulica Nr budynku Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (w przypadku braku nadania nr domu):    
obręb ...................................................         Nr działki ................................…

F. ADRES DO KORESPONDENCJI(jeśli jest inny niż adres siedziby/zamieszkania)

Gmina Ulica Nr budynku Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

G.  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO  (wypełniają  tylko  właściciele
nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)
Oświadczam, że bioodpady stanowiące odpady komunalne będę gromadzić w kompostowniku przydomowym.

                TAK                                             NIE  

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

H.1. Wysokość miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie w wysokości uzależnionej od
ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miejskiej  w Nowogardzie w sprawie ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi       ……………..   zł/osobę

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części  E       …………..

MIESIĘCZNA  KWOTA  OPŁATY  (STAWKĘ  OPŁATY  NALEŻY  POMNOŻYĆ
PRZEZ LICZBĘ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH)       ………….. zł

H.2. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, 
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI, 
KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM.

Kwota zwolnienia określona w uchwale Rady Miejskiej w Nowogardzie      ……………… zł/osobę

Wysokość  miesięcznego  zwolnienia  (iloczyn  kwoty  zwolnienia  oraz  liczby mieszkańców
zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E)

  
     ………………. zł

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY PO ODLICZENIU CZĘŚCIOWEGO 
ZWOLNIENIA (MIESIĘCZNĄ KWOTĘ OPŁATY NALEŻY POMNIEJSZYĆ O 
WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEGO ZWOLNIENIA)

  
     ………………. zł



I.  POUCZENIE

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z  dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji

J. OŚWIADCZAM, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 Imię:  Nazwisko:

 Data wypełnienia:

_____ - ______ - _______
                dzień              miesiąc                  rok

 Podpis (pieczęć) osoby składającej deklarację:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Nowogardu z siedzibą w Nowogardzie (72-200) przy Placu Wolności
1.
2.  Administrator  danych  osobowych  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  można  się  skontaktować  poprzez  email:
iod@nowogard.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w celu  realizacji  zadań  związanych  z  gospodarowaniem  odpadami  komunalnymi,
wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.
zm.).
4. Odbiorcami Pana/Pani danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Nowogard, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz przechowywane przez okres 5 lat, w celu
realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści  swoich danych osobowych,  prawo do ich sprostowania,
ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  swoich  danych,  prawo  do  przenoszenia  swoich
danych.
7.  Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy obowiązującego prawa.
8. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest obligatoryjne, na podstawie art. 6m. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.

L. ADNOTACJE URZĘDOWE

………………………………                                                               …………………………..………………
             (data)                                                                                                 (podpis przyjmującego formularz)



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.

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 określi,  w drodze decyzji,  wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  biorąc pod uwagę uzasadnione

szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

3.  Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany złożyć deklarację o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w

terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstanie na danej nieruchomości odpadów

komunalnych.

4. 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 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie – Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi, ul. 700 Lecia 14, nową

deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana z zastrzeżeniem art. 6m ust. 5 pkt 1

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5.  Selektywny sposób gromadzenia  odpadów komunalnych  będzie  podlegał  bieżącej  kontroli.  W przypadku  niedopełnienia  przez

właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa się w drodze decyzji podwyższoną stawkę

opłaty za miesiąc lub miesiące, za niedopełnienie powyższego obowiązku.

Objaśnienia:

1 -  Stawka  opłaty  określona  jest  w  uchwale  Rady  Miejskiej  w  Nowogardzie  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


