
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Podstawa prawna: 

 

Składający: 

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289). 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników   

wieczystych  oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także  innych podmiotów władających nieruchomością zamieszkałych  na terenie 

Gminy Nowogród 

 
 

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Urząd Miejski w Nowogrodzie 

ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

B.1 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

 PIERWSZA DEKLARACJA-powstanie obowiązku od………………………………………………………………………. 

 

 ZMIANA DANYCH od………………………………………………………………………………………………………… 
 

B.2 Przyczyny złożenia deklaracji zmieniającej 

 zbycie nieruchomości                                                             zmiana ilości osób 

 

 zmiana sposobu zbierania i odbierania odpadów               inne - jakie…………………………………………………… 
 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

C.1. Forma władania nieruchomością 

 1. Właściciel nieruchomości                      2. Współwłaściciel                                        3.  Najemca, dzierżawca     

 

  4.  Zarządca                                       5. Użytkownik wieczysty                                     6. Inny ………….. 

C.2. NIERUCHOMOŚĆ JEST ZAMIESZKIWANA PRZEZ CO NAJMNIEJ DWIE RODZINY, PROWADZĄCE 

ODRĘBNE GOSPODARSTWA DOMOWE: 

(proszę zaznaczyć, w przypadku zamieszkiwania na terenie nieruchomości więcej niż jednej rodziny prowadzącej odrębne 

gospodarstwo domowe i chęci prowadzenia oddzielnej gospodarki odpadami przez te rodziny zamieszkujące jedną 

nieruchomość) 

 nieruchomość jest zamieszkiwana przez więcej niż jedną rodzinę, prowadzącą odrębne gospodarstwo domowe 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

IMIĘ I NAZWISKO (w przypadku osoby fizycznej) 

 

NAZWA PEŁNA (w przypadku osoby prawnej i jednostki organizacyjnej) 

 

 PESEL 

 

 

NIP 

 

Imię ojca, imię matki 

 

Data urodzenia 

ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

 

Nr telefonu/ adres e-mail   

E. DANE NIERUCHOMOŚCI –  na której powstają odpady komunalne  

(dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację) 

Miejscowość Ulica Nr domu 

 

 

Nr lokalu 

 

 

 

 

Nr ewidencyjny nieruchomości  

 



F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

F.1.Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób (wybrać właściwy kwadrat): 

                                    selektywny                                                                       zmieszany                      

F.2. 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje 

………………osób/osoby. 

(należy podać liczbę mieszkańców) 

F.3. 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi  

 

……………………… zł 
(opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców nieruchomości wymienionej w pozycji F.2 oraz stawki opłaty ustalonej 

w drodze odrębnej Uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie  

F.4. Informacje dodatkowe (wybrać właściwy kwadrat): 

Nieruchomość wyposażona jest w kompostownik (odpady ulegające biodegradacji są wykorzystywane we własnym zakresie poprzez 

kompostowanie): 
                      tak                                   nie 

G.  OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

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

(miejscowość i data)                                                                                            (czytelny podpis) 

 

H. Adnotacje organu 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1201). 

Objaśnienia:  

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

terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości.  

1)  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 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.  

2) Zgodnie z art. 6 o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r., 

poz.1289) w razie niezłożenia deklaracji  albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w 

deklaracji Burmistrz Nowogrodu określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3) Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za gospodarowanie 

odpadami zmieszanymi wraz z zaległymi odsetkami. 


