UCHWAŁA NR 77/VIII/19
RADY GMINY NOWA RUDA
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454; zm.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 730), Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
stanowiący:
1) załącznik Nr 1 ,,Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku (D1)", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały,
2) załącznik Nr 2 "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomości niezamieszkałych (D2)”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do
uchwały,
3) załącznik Nr 3 "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym (D3), otrzymuje brzmienie określone
w załączniku Nr 3 do uchwały,
4) załącznik Nr 4 - wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym (D3) obejmuje również ZAŁĄCZNIK ,,O” do
deklaracji ,,Wykaz ilości osób w lokalu oraz obliczenie wysokości opłaty dla nieruchomości zabudowanej
budynkiem wielolokalowym”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do uchwały.
- "§ 2. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać
w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, przesłać pocztą lub za pośrednictwem firmy zajmującej się
doręczaniem przesyłek. Deklarację można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej -„ePUAP”".
2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) format elektroniczny wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
określony jest w formacie danych XML i jest zgodny ze schematami publikowanymi na ePUAP
(Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej),
2) deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.) lub
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy Usług Administracji publicznej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.),
3) deklaracje w formie elektronicznej przesyłać należy za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej (ePUAP), dostępnej pod adresem internetowym www.epuap.gov.pl.
§ 3. 1. Traci moc uchwała Nr 385/L/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości.
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2. Traci moc uchwała Nr 182/XXI/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości.
3. Traci moc uchwała Nr 63/VII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 22 maja 2019r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sołek - Muzyka
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr 77/VIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 czerwca 2019r.

D1

POLA JASNE WYPEŁNIĆ NALEŻY DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ
SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE
REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2018 r. po. 1454 ze zm.)
Składający: Właściciel nieruchomości w myśl ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz.1454 ze zm.).
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, która jest zamieszkała (zamieszkała przez mieszkańców) oraz nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Termin składania: - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych (art. 6m ust. 1), 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (art. 6m ust. 2)
Miejsce składania: Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda
Organ właściwy do złożenia deklaracji: WÓJT GMINY NOWA RUDA

A.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI - okoliczności powodujące złożenie deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

q pierwsza deklaracja
q nowa deklaracja składana ze względu na zmianę danych będących podstawą ustalenia
wysokości opłaty

….........................................................................................
(data powstania obowiązku, zaistnienia zmiany, korekty
deklaracji lub ustania obowiązku uiszczania opłaty)

q korekta deklaracji
q ustanie obowiązku uiszczania opłaty
B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

q

właściciel

q współwłaściciel

q najemca, dzierżawca

q

inny podmiot (wskazać jaki)…....................................................................................................................................

RODZAJ PODMIOTU

q osoba fizyczna
q

q jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

q osoba prawna

inny podmiot (wskazać jaki)…....................................................................................................................................

C. DANE IDENTYFIKACYJNE DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
IMIĘ I NAZWISKO
PESEL

IMIĘ OJCA

NR TELEFONU *

IMIĘ MATKI
ADRES E-MAIL*

C1. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA (w przypadku współwłasności małżeńskiej)
IMIĘ I NAZWISKO
PESEL
D. ADRES ZAMIESZKANIA /SIEDZIBY ZOBOWIĄZANEGO
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

NR LOKALU

POCZTA

E. DANE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY NOWEJ RUDY, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
MIEJSCOWOŚĆ
KOD POCZTOWY
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E1. NIERUCHOMOŚĆ JEST: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

q

q

Zamieszkała (nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy)

Nieruchomość, na których znajdują się domki
letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane
jedynie przez część roku

F. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM –
ZAMIESZKAŁA

NIERUCHOMOŚĆ

F1. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI E ODPADY KOMUNALNE BĘDĄ ZBIERANE
I ODBIERANE W SPOSÓB: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

q

q

SELEKTYWNY

NIESELEKTYWNY

F2. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI E ZAMIESZKUJE:

…...............................................
(liczba mieszkańców)

F3.

F4.

F5.

…................................................................... X
(liczba mieszkańców)

….....................................................................=
(stawka opłaty za mieszkańca [zł])

….....................................................................
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty [zł])

F6. MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY [ZŁ]
(iloczyn liczby mieszkańców i odpowiedniej stawki opłaty zgodnej z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy
Nowa Ruda z poz. F5.)

…...................................

G. WYLICZENIE ROCZNEJ RYCZAŁTOWEJ STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE
REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
G1. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI E ODPADY KOMUNALNE BĘDĄ ZBIERANE
I ODBIERANE W SPOSÓB: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

q

q

SELEKTYWNY

NIESELEKTYWNY

G2. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI E ZNAJDUJE SIĘ:
…........…...............................
(podać liczbę domków/nieruchomości)
G3.

G4.

G5.

…..................................................................... X …................................................................
= ….....................................................................
(liczba domków/nieruchomości)
(stawka opłaty za domek/nieruchomość [zł])
(iloczyn liczby domków/nieruchomości i stawki
opłaty [zł])
G6. ROCZNA RYCZAŁTOWA KWOTA OPŁATY [ZŁ]
(iloczyn liczby domków/nieruchomości i odpowiedniej stawki opłaty zgodnej z obowiązującą Uchwałą Rady
Gminy Nowa Ruda z poz. G5.)

…...................................

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
OŚWIADCZAM, ŻE DANE ZAWARTE W NINIEJSZEJ DEKLARACJI SĄ ZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM

........................................................................................
(miejscowość, data)

…......................................................................................
(podpis)

I. ADNOTACJE URZĘDU

J. SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I FORMALNO – PRAWNYM

…............................................................................................................
data
* (pole nieobowiązkowe)

Id: 354211EA-60FF-427D-848B-87A0E8B5FFD4. Podpisany

…..............................................................................................................
podpis

Strona 2

POUCZENIE:
1. NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018.1314 ze zm.).
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)
informuję Pana/Panią, że Administratorem Pana/Pani danych jest Wójt Gminy Nowa Ruda. Podstawą udzielania przez Pana/Panią
zgody na przetwarzanie danych osobowych są zapisy ustaw, umów, porozumień i innych dokumentów nakładających
na Administratora Danych obowiązku pozyskiwania danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych
w przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda. Przekazywanie
Pana/Pani danych innym podmiotom niewymienionym w przepisach odbywa się na podstawie odrębnych przepisów prawa. Okres
przechowywania danych: Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres określony w odrębnych dokumentach. Ma Pana/Pani
prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
OBJASNIENIA:
1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI spoczywa na każdym właścicielu nieruchomości, w rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wytwarzającym odpady na nieruchomości (tj. współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością).
2. W przypadku niezłożenia deklaracji Wójt Gminy Nowa Ruda, określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę
dostępne dane.
3. Stawka opłaty wynika z odrębnej Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
4. Jeżeli deklaracja składana jest dla nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia się części G.
5. Jeżeli deklaracja składana jest dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku nie wypełnia się części F.
CZĘŚĆ A
Pierwsza deklaracja - zaznacza się w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Nowa deklaracja - zaznacza się w przypadku zmiany danych będących podstawa ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi np. zmiana miejsca zamieszkania, ilości osób zamieszkujących, sposobu zbierania odpadów, danych
osobowych.
Korekta deklaracji - zaznacza się w przypadku dokonywania korekty błędnie podanych danych w uprzednio złożonej deklaracji.
Ustanie obowiązku uiszczania opłaty - zaznacza się w przypadku np. zbycia nieruchomości, zmiany miejsca zamieszkania.
Jako datę powstania obowiązku wskazać należy dzień, miesiąc i rok, datę zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opłaty
czy ustania obowiązku uiszczania opłaty.
CZĘŚĆ B - Należy wskazać składającego deklarację i rodzaj podmiotu poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu.
CZĘŚĆ C - Należy wpisać nazwisko i imię, numer PESEL, imiona rodziców, numer telefonu i adres e-mail (jest nieobowiązkowy).
CZĘŚĆ D - Należy wpisać adres zamieszkania / siedziby zobowiązanego. Podany adres w części D będzie służył do doręczeń.
CZĘŚĆ E - Należy wpisać dane nieruchomości, na której będą powstawać odpady komunalne, w poz. E1. zaznaczyć właściwy
kwadrat przy nieruchomości dla której składana jest deklaracja.
CZĘŚĆ F W przypadku nieruchomości zamieszkałych poz. F. należy wskazać w poz. F1. (zaznaczając właściwy kwadrat) czy
w nieruchomości dla której składana jest deklaracja odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny czy nieselektywny,
następnie wpisać w poz F2. i F3. liczbę osób zamieszkujących na danej nieruchomości, mnożąc przez stawkę opłaty (wpisać wysokość
opłaty) poz. F4. wyliczyć wysokość opłaty miesięcznej. Wyliczoną wysokość miesięcznej opłaty wpisać w poz. F5. i F6.
CZĘŚĆ G - W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku poz. G1. należy wskazać (zaznaczając właściwy kwadrat)
czy w nieruchomości dla której składana jest deklaracja odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny czy nieselektywny,
następnie wpisać w poz. G3. ilość domków/nieruchomości mnożąc przez stawkę opłaty (wpisać wysokość opłaty) poz. G4. wyliczyć
wysokość opłaty miesięcznej. Wyliczoną wysokość miesięcznej opłaty wpisać w poz. G5. i G6.
CZĘŚĆ H – Należy wpisać miejscowość i datę złożenia deklaracji oraz podpisać deklarację (deklarację podpisuje osoba
zobowiązana/upoważniona do jej złożenia).

Id: 354211EA-60FF-427D-848B-87A0E8B5FFD4. Podpisany

Strona 3

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 77/VIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 czerwca 2019r.

D2

POLA JASNE WYPEŁNIĆ NALEŻY DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2018 r. po. 1454 ze zm.)
Składający: Właściciel nieruchomości w myśl ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz.1454 ze zm.).
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność publiczna, handlowa, usługowa
itp.)
Termin składania: - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych (art. 6m ust. 1), 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (art. 6m ust. 2)
Miejsce składania: Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda
Organ właściwy do złożenia deklaracji: WÓJT GMINY NOWA RUDA

A.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI - okoliczności powodujące złożenie deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

q pierwsza deklaracja
q nowa deklaracja składana ze względu na zmianę danych będących podstawą ustalenia
wysokości opłaty
q korekta deklaracji
q ustanie obowiązku uiszczania opłaty

…...............................................................
(data powstania obowiązku, zaistnienia
zmiany, korekty deklaracji lub ustania
obowiązku uiszczania opłaty)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

q właściciel

q

q

współwłaściciel

najemca, dzierżawca

q inny podmiot (wskazać jaki)…....................................................................................................................................
RODZAJ PODMIOTU

q osoba fizyczna

q osoba prawna

q jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

q inny podmiot (wskazać jaki)…....................................................................................................................................
C.DANE IDENTYFIKACYJNE DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
IMIĘ I NAZWISKO
PESEL

IMIĘ OJCA

NR TELEFONU*

IMIĘ MATKI
ADRES E-MAIL*

FIRMA/INSTYTUCJA
PEŁNA NAZWA

IDENTYFIKATOR REGON

NUMER NIP

D. ADRES ZAMIESZKANIA /SIEDZIBY ZOBOWIĄZANEGO
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

NR LOKALU

POCZTA

E. DANE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY NOWEJ RUDY, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

ULICA

NR DOMU
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F. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM
F1. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI E ODPADY KOMUNALNE BĘDĄ ZBIERANE
I ODBIERANE W SPOSÓB: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

q SELEKTYWNY
F2. Wielkość pojemnika na
odpady

q NIESELEKTYWNY
F3. Liczba pojemników

F4. Stawka opłaty za pojemnik
[zł]

F5. Wysokość miesięcznej
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi [zł]
(iloczyn liczby pojemników
i stawki opłaty)

110/120l

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

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

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

240 l

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

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

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

1100 l

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

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

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

KP7 (7 000 l)

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

…...................................

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

F6. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI [ZŁ]
(suma kolumny F5)
…......…...................................
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
OŚWIADCZAM, ŻE DANE ZAWARTE W NINIEJSZEJ DEKLARACJI SĄ ZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM

........................................................................................
(miejscowość, data)

…......................................................................................
(podpis)

H. ADNOTACJE URZĘDU

I SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I FORMALNO – PRAWNYM

…..........................................................................................................
data
* (pole nieobowiązkowe)

…..............................................................................................................
podpis

POUCZENIE:
1. NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018.1314 ze zm.).
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)
informuję Pana/Panią, że Administratorem Pana/Pani danych jest Wójt Gminy Nowa Ruda. Podstawą udzielania przez Pana/Panią
zgody na przetwarzanie danych osobowych są zapisy ustaw, umów, porozumień i innych dokumentów nakładających
na Administratora Danych obowiązku pozyskiwania danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych
w przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda. Przekazywanie
Pana/Pani danych innym podmiotom niewymienionym w przepisach odbywa się na podstawie odrębnych przepisów prawa. Okres
przechowywania danych: Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres określony w odrębnych dokumentach. Ma Pana/Pani
prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
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OBJAŚNIENIA:
1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI spoczywa na każdym właścicielu nieruchomości, w rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wytwarzającym odpady na nieruchomości (tj. współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością).
2. W przypadku niezłożenia deklaracji Wójt Gminy Nowa Ruda, określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę
dostępne dane.
3. Stawka opłaty wynika z odrębnej Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
CZĘŚĆ A
Pierwsza deklaracja - zaznacza się w przypadku powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych np. rozpoczęcie
działalności gospodarczej.
Nowa deklaracja - zaznacza się w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi np. zwiększenie/ zmniejszenie ilości pojemników, zmiana wielkości pojemnika, sposobu zbierania odpadów
komunalnych, zmiana danych osobowych.
Korekta deklaracji - zaznacza się w przypadku dokonywania korekty błędnie podanych danych w uprzednio złożonej deklaracji.
Ustanie obowiązku uiszczania opłaty - zaznacza się w przypadku np. zawieszenia, zamknięcia działalności gospodarczej.
Jako datę powstania obowiązku wskazać należy dzień, miesiąc i rok w którym zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opłaty
czy ustania obowiązku uiszczania opłaty.
CZĘŚĆ B
Należy wskazać składającego i rodzaj podmiotu poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu.
CZĘŚĆ C
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy wpisać nazwisko i imię, pełną nazwę firmy, numer
PESEL, NIP, REGON. W przypadku np. osób prawnych, jednostek organizacyjnych należy wpisać pełną nazwę firmy/instytucji,
numer NIP, REGON, numer telefonu i adres e-mail jest nieobowiązkowy.
CZĘŚĆ D
Należy wpisać adres zamieszkania / siedziby zobowiązanego. Podany adres w części D będzie służył do doręczeń.
CZĘŚĆ E
Należy wpisać dane nieruchomości, na której będą powstawać odpady komunalne.
CZĘŚĆ F
W poz. F1. należy wskazać (zaznaczając właściwy kwadrat) czy w nieruchomości dla której składana jest deklaracja odpady będą
zbierane w sposób selektywny czy nieselektywny, następnie w poz. F3. wpisać liczbę pojemników przy ich odpowiedniej wielkości
mnożąc przez stawkę opłaty z poz. F4. Wyliczoną wysokość miesięcznej opłaty należy wpisać w poz. F5. W poz. F6. należy wpisać
sumę kolumny z poz. F5.
CZĘŚĆ G
Należy wpisać miejscowość i datę złożenia deklaracji oraz podpisać deklarację (deklarację podpisuje osoba zobowiązana/upoważniona
do jej złożenia).
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Załącznik nr 3 do uchwały Nr 77/VIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 czerwca 2019r.

D3

POLA JASNE WYPEŁNIĆ NALEŻY DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM WIELOLOKALOWYM
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz .U. 2018 r. po. 1454 ze zm.)
Składający: Właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 4 i art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2018 r., poz.1454 ze zm.) -współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością. 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
Termin składania: - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych (art. 6m ust. 1), 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (art. 6m ust. 2)
Miejsce składania: Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda
Organ właściwy do złożenia deklaracji: WÓJT GMINY NOWA RUDA

A.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI - okoliczności powodujące złożenie deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

q pierwsza deklaracja
q nowa deklaracja składana ze względu na zmianę danych będących
podstawą ustalenia wysokości opłaty
q korekta deklaracji
q

….................................................................................................
(data powstania obowiązku, zaistnienia zmiany, korekty deklaracji
lub ustania obowiązku uiszczania opłaty)

ustanie obowiązku uiszczania opłaty

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

q

właściciel

q

q

osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną

q

współwłaściciel

jednostka organizacyjna/osoba
w zarządzie lub użytkowaniu

q

posiadająca

nieruchomość

inny podmiot władający nieruchomością (wskazać jaki)

….................................................................................................................
RODZAJ PODMIOTU

q osoba fizyczna

q osoba prawna

q jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

q inny podmiot (wskazać jaki)….........................................................................................................................................................................
C. DANE IDENTYFIKACYJNE DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
IMIĘ I NAZWISKO / PEŁNA NAZWA PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

PESEL/ REGON

NIP (nie dotyczy osoby fizycznej)

NR TELEFONU*

ADRES E-MAIL*

D. ADRES ZAMIESZKANIA /SIEDZIBY ZOBOWIĄZANEGO
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

NR LOKALU

POCZTA

E. DANE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY NOWEJ RUDY, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

ULICA

NR DOMU
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E1. NIERUCHOMOŚĆ JEST: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

q

Zamieszkała (nieruchomość w której zamieszkują mieszkańcy)

q

Nieruchomość w części zamieszkała i w części niezamieszkała
(nieruchomość która w części stanowi nieruchomość, na której
zamieszkują mieszkańcy oraz w części na której nie zamieszkują
mieszkańcy (prowadzona jest różnego rodzaju działalność handlowa,
usługowa itp.)

F. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM
F1. NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA
F2. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI E ODPADY KOMUNALNE BĘDĄ ZBIERANE
I ODBIERANE W SPOSÓB: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

q

q

SELEKTYWNY

NIESELEKTYWNY

F3. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI E ZAMIESZKUJE:
F4.

F5.

…................................................... X
(liczba mieszkańców)
F7.

F6.

…......................................................................
(stawka opłaty za mieszkańca [zł])

=

F8.

….................................................... X
(liczba mieszkańców)

…..............................................
(liczba mieszkańców)

….....................................................................
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty [zł])
F9.

…....................................................................
(stawka opłaty za mieszkańca [zł])

=

….....................................................................
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty [zł])

F10. MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY [ZŁ]
(suma poz. F6. + poz. F9.)

…...................................

G. NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA
G1. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI E ODPADY KOMUNALNE BĘDĄ ZBIERANE
I ODBIERANE W SPOSÓB: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

q

q NIESELEKTYWNY

SELEKTYWNY
G2. Wielkość pojemnika na
odpady

G3. Liczba pojemników

G4. Stawka opłaty za pojemnik
[zł]

G5. Wysokość miesięcznej
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi [zł]
(iloczyn liczby pojemników
i stawki opłaty)

110/120l

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

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

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

240 l

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

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

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

1100 l

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

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

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

KP7 (7 000 l)

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

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

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

G6. WYSOKOŚĆMIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY [ZŁ]
(suma kolumny G5.)

H. ŁĄCZNA KWOTA MIESIĘCZNEJ OPŁATY
KOMUNALNYMI [zł] (suma kwot z poz. F10. + poz. G6.)

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

ZA

GOSPODAROWNIE

ODPADAMI
…........................................

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
OŚWIADCZAM, ŻE DANE ZAWARTE W NINIEJSZEJ DEKLARACJI SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ

........................................................................................
(miejscowość, data)

…......................................................................................
(podpis)

J. ADNOTACJE URZĘDU
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K. SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I FORMALNO – PRAWNYM

........................................................................................................
data
* (pole nieobowiązkowe)

…..............................................................................................................
podpis

POUCZENIE:
1. NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018.1314 ze zm.).
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)
informuję Pana/Panią, że Administratorem Pana/Pani danych jest Wójt Gminy Nowa Ruda. Podstawą udzielania przez Pana/Panią
zgody na przetwarzanie danych osobowych są zapisy ustaw, umów, porozumień i innych dokumentów nakładających na
Administratora Danych obowiązku pozyskiwania danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych
w przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda. Przekazywanie
Pana/Pani danych innym podmiotom niewymienionym w przepisach odbywa się na podstawie odrębnych przepisów prawa. Okres
przechowywania danych: Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres określony w odrębnych dokumentach. Ma Pana/Pani
prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
OBJASNIENIA:
1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI spoczywa na każdym właścicielu nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, wytwarzającym odpady na nieruchomości (tj. współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością).
2. W przypadku niezłożenia deklaracji Wójt Gminy Nowa Ruda, określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę
dostępne dane.
3. Stawka opłaty wynika z odrębnej Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
4. 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.
5. Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym dodatkowo należy wypełnić załącznik ,,O” do deklaracji.
CZĘŚĆ A
Pierwsza deklaracja - zaznacza się w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Nowa deklaracja - zaznacza się w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi np. zmiana miejsca zamieszkania osób ujętych w deklaracji, zmiana ilości osób zamieszkujących w danej
nieruchomości, sposobu zbierania odpadów, danych osobowych.
Korekta deklaracji - zaznacza się w przypadku podania błędnych danych w uprzednio złożonej deklaracji.
Ustanie obowiązku uiszczania opłaty - zaznacza się w przypadku np. zbycia nieruchomości, zmiany miejsca zamieszkania.
Jako datę powstania obowiązku wskazać należy dzień, miesiąc i rok w którym zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opłaty
czy ustania obowiązku uiszczania opłaty.
CZĘŚĆ B - Należy wskazać składającego deklarację i rodzaj podmiotu poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu.
CZĘŚĆ C - Należy wpisać nazwisko i imię lub pełną nazwę podmiotu składającego deklarację innego niż osoba fizyczna,
w przypadku osób fizycznych wpisać numer PESEL lub numer NIP w przypadku osób prawnych, numer telefonu i adres e-mail jest
nieobowiązkowy.
CZĘŚĆ D - Należy wpisać adres zamieszkania / siedziby zobowiązanego. Podany adres w części D będzie służył do doręczeń.
CZĘŚĆ E - Należy wpisać dane nieruchomości na której będą powstawać odpady komunalne, w poz. E1. zaznaczyć właściwy
kwadrat przy nieruchomości dla której składana jest deklaracja.
CZĘŚĆ F - W przypadku nieruchomości zamieszkałych należy wskazać w poz. F2. (zaznaczając właściwy kwadrat) czy
w nieruchomości, dla której składana jest deklaracja odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny czy nieselektywny, w poz.
F3. i F4. wpisać liczbę osób zamieszkujących na danej nieruchomości, mnożąc przez poz. F5. stawkę opłaty (należy wpisać wysokość
opłaty). Wyliczoną wysokość miesięcznej opłaty należy wpisać w poz. F6. Dla nieruchomości gdzie odpady są zbierane i odbierane
w sposób selektywny i nieselektywny wypełniamy również poz. F7., F8., F9. tak jak poz. F4. - F6.
CZĘŚĆ G -W przypadku nieruchomości niezamieszkałych poz. G. należy wskazać w poz. G1. (zaznaczając właściwy kwadrat) czy
w nieruchomości, dla której składana jest deklaracja odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny czy nieselektywny,
następnie w poz. G3. wpisać liczbę pojemników przy ich odpowiedniej wielkości mnożąc przez stawkę opłaty poz. G4. (należy wpisać
wysokość opłaty). Wyliczoną wysokość miesięcznej opłaty należy wpisać w poz. G5. W pozycji G6. należy wpisać sumę kolumny G5.
CZĘŚĆ H – Należy wpisać sumę kwot z poz. F10. + poz. G6.
CZĘŚĆ I - Należy wpisać miejscowość i datę złożenia deklaracji oraz podpisać deklarację (deklarację podpisuje osoba
zobowiązana/upoważniona do jej złożenia).
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Załącznik nr 4 do uchwały Nr 77/VIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 czerwca 2019 roku
ZAŁĄCZNIK ,,O”
WYKAZ ILOŚCI OSÓB W LOKALU ORAZ OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI
ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM WIELOLOKALOWYM
I. PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

II. DANE BUDYNKU
1. Miejscowość

2. Ulica

3. Kod pocztowy

4. Nr budynku

III. SPOSÓB ZBIERANIA I ODBIERANIA (zaznaczyć właściwy kwadrat)

q SELEKTYWNIE
q NIESELKTYWNIE
IV. OBLICZENIA WYSOKOŚCI OPŁATY
PODSTAWA USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY¹
Pojemniki
Nr lokalu

Liczba
mieszkańców

Ilość

Suma³

Pojemność

/////////////////////////////

Wysokość opłaty
obliczona dla lokalu
[zł]

K/Z/U²

//////////////////////////////

V. PODPIS SKŁADAJĄCEGO/YCH DEKLARACJĘ /OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…........................................................................
(miejscowość, data)

….......................................................................
(czytelny podpis)

1 W przypadku lokali zamieszkałych należy określić liczbę mieszkańców, w przypadku lokali niezamieszkałych należy określić liczbę
pojemników;
2 Literę ,K” wpisuje się w wierszach dotyczących tych lokali, co do których nastąpiła korekta. Literę ,,Z” wpisuje się w wierszach
dotyczących tych lokali, co do których nastąpiła zmiana danych wpływających na wysokość opłaty. Literę ,,U” gdy ustały okoliczności
uzasadniające uiszczanie opłaty;
3 Należy wpisać sumę wartości podanych w kolumnach ,,Liczba mieszkańców”, ,,Ilość pojemników”, ,,Wysokość opłaty obliczona dla lokali”.
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