Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/59/19
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 24 kwietnia 2019 roku

DEKLARACJA – DOP
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Sposób wypełnienia: Deklarację należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami
Termin składania: Deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (korekta deklaracji)

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI:
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi, ul. 700 Lecia 14, 72 – 200 Nowogard
B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 złożenie pierwszej deklaracji
 zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmian _____ - ______ - _______ )
dzień

miesiąc

rok

 korekta deklaracji (data zaistnienia zmian _____ - ______ - _______ )
dzień

miesiąc

rok

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
C.1. FORMA WŁADANIA (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 właściciel nieruchomości

 użytkownik wieczysty

 współwłaściciel

 zarządca nieruchomości wspólnej

 najemca, dzierżawca

 inny podmiot – jaki …………………….…

C.2. PODMIOT (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 osoba fizyczna

 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

 osoba prawna

 jednostka orgniazacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. OSOBY FIZYCZNE:
Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)

Numer PESEL:

NIP

REGON

KRS

Adres e-mail:

Telefon:

D.2. POZOSTAŁE PODMIOTY
Nazwa Pełna,Nazwisko/a , Imię/ona adres/y zamieszkania wspólników

NIP

REGON

KRS

D.3. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY
Gmina:

Miejscowość:

Telefon

Ulica:

Numer budynku:

Kod pocztowy:

Poczta:

Numer lokalu:

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny niż adres siedziby/zamieszkania)
Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Numer budynku:

Kod pocztowy:

Poczta:

Numer lokalu:

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA (z której odbierane będą odpady)
W przypadku nieruchomości zamieszkałych, gdy deklaracja dotyczy kilku nieruchomości lub nieruchomości zabudowanej budynkami
wielolokalowymi dane dotyczące nieruchomości, dla których składana jest deklaracja należy wykazać w załacznikach ZOP.
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:

Numer budynku:

Kod pocztowy:

Poczta:

Numer lokalu:

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (w przypadku braku nadania nr domu:
obręb ...................................................
Nr działki ...................................
E.1. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI
zamieszkała
 niezamieszkała

 w części zamieszkała
i w części niezamieszkała

 domek letniskowy lub inna
nieruchomość wykorzystywana
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

F. OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY KOMUNALNE BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB:
SELEKTYWNY 

NIESELEKTYWNY 

(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
W przypadku nieruchomości zamieszkałych, gdy deklaracja dotyczy kilku nieruchomości lub nieruchomości zabudowanej budynkami
wielolokalowymi należy zaznaczyć właściwy kwadrat lub kwadraty. Oświadczenie o sposobie zbierania odpadów na poszczególnych
nieruchomościach należy złożyć w załączniku ZOP.

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
G.1. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
G.1a. Wysokość miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarswa
domowego na podstawie stawki określonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Nowogardzie.
WIELKOŚĆ
ILOŚĆ
STAWKA OPŁATY [zł]
OPŁATA
GOSPODARSTWA GOSPODARSTW NA
(iloczyn ilości gospodarstw na
Nieselektywne nieruchomości i stawki opłaty)
DOMOWEGO
NIERUCHOMOŚCI Selektywne
Jednoosobowe
Małe – 2 osoby
Średnie – od 3do 5 osób
Duże – od 6 osób
W przypadku nieruchomości zamieszkałych, gdy do dekaracji dołączone zostały załączniki ZOP to do wylicznia opłaty należy
przyjąć sumę wszystkich gospodarstw wykazanych w załącznikach ZOP w zależności od ich wielkości.

G.1b. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI [zł] (należy wpisać sumę opłat obliczonych w pkt
G.1a.)
G.2. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
G.2a. Rodzaj prowadzonej działalności………………………………………w ramach której, średnio miesięcznie:
1) pracuje osób …...........................
3) w szkole uczy się uczniów ….....................................
4) w przedszkolu przebywa dzieci ….............................
6) lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych …........................................
7) w pensjonacie/hotelu/domu opieki/ szpitalu itp. znajduje się łóżek …....................................
8) liczba działek (dot. ogrodów działkowych) …………………………..
G.2b. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn zadeklarowanej
liczby pojemników do gromadzenia odpadów o określonej objętości, stawki opłaty za dany pojemnik – określonej
odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Nowogardzie oraz częstotliwości wywozu w miesiącu
Objętość
Liczba
pojemników pojemników

Stawka opłaty [zł]
Selektywne

Nieselektywne

Ilość wywozów w
Miesięczna
miesiącu (min.
wysokość opłaty
2x)

110 l
120 l
240 l
1100 l
7m3
8 m3
ŁĄCZNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY [zł]

G.3. NIERUCHOMOŚCI W CZĘSCI ZAMIESZKAŁE I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁE (dotyczy właścicieli
nieruchomości, których część stanowi nieruchomość o której mowa w pkt G.1., a w części nieruchomość, o której mowa w pkt G.2.).
W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust 4a ustawy u.c.p.g.)

MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY [zł] (należy wpisać sumę opłat z pkt G.1b. oraz G.2b.)
G.4.
RYCZAŁT ZA DOMEK LETNISKOWY LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA
CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Ilość domków lub
nieruchomości

Roczna ryczałtowa opłata [zł]
Selektywne

Nieselektywne

Roczna ryczałtowa opłata (iloczyn
ilości domków /nieruchomości oraz
opłaty)

Roczna ryczałtowa kwota opłaty [zł]
H. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH
ZOP

Liczba załączników:

…………………..

INNE

Liczba i rodzaj:

…………………..

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 (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1314 ze zm.)

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

Nazwisko:

Data wypełnienia:

Podpis (pieczęć) osoby składającej deklarację:

_____ - ______ - _______
dzień

miesiąc

rok

K. ADNOTACJE URZĘDOWE
………………………………
data

…………………………..………………
podpis przyjmującego formularz

OBJAŚNIENIA:
1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI spoczywa na każdym właścicielu nieruchomości w rozumieniu ucpg, tj. faktycznie władającym
nieruchomością lub jej częścią i wytwarzającym na niej odpady np. właściciel, posiadacz w rozumieniu kodeksu cywilnego, jeżeli każdy z nich
włada nieruchomością i wytwarza odpady.
2. Jeżeli nieruchomość jest ZABUDOWANA BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI, w których ustanowiono odrębną własność lokali,
obowiązek złożenia deklaracji obciąża zarządcę nieruchomości lub osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu
przepisów ustawy o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 716 ze. zm.). Jeżeli zarząd nie został wybrany – obowiązek ten ciąży na
właścicielach poszczególnych lokali z wyjątkiem właścicieli lokali niemieszkalnych, którzy są zobowiązani posiadać umowę z
przedsiębiorstwem na odbiór odpadów komunalnych.
3. W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika zgodnie z atr. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
2018 poz. 800 ze zm.), pełnomocnictwo składa się wraz z deklaracją. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą
deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową. Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać
samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu,
zstępnemu lub rodzeństwu.
4. DLA KAŻDEJ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ należy złożyć odrębną deklarację.
5. SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE składają jedną deklarację wraz z załącznikami, w których wykazują wszystkie posiadane
nieruchomości.
6. DLA KAŻDEJ NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY należy złożyć odrębną deklarację.
7. Przez GOSPODARSTWO DOMOWE należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół
mieszkających razem osób spokrewnionych lub niespokrewnionych wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do
zamieszkiwania w lokalu.
8.Właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne – określonej w części E deklaracji, podzielono na 4 grupy opisane w
punktach G.1., G.2., G.3., G.4.:

G.1. - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo
zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklaracje w częściach: A, B, C, D, E, G.1., J.

G.2. – dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Właściciele tych nieruchomości
wypełniają deklaracje w częściach: A, B, C, D, E, G.2., J.

G.3. – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i
czasowo zamieszkują mieszkańcy i równocześnie są nieruchomością niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne (prowadzona
jest działalność gospodarcza). Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklaracje w częściach: A, B, C, D, E, G.3., J.

G.4. – dotyczy właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno/wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklaracje w
częściach: A, B, C, D, E, G.4., J.
8. SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywne zbieranie odpadów komunalnych, a
podmiot odbierający odpady komunalne powiadomi gminę o braku segregacji to zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona według stawki przewidzianej dla odpadów komunalnych niesegregowanych – różnica
pomiędzy zadeklarowaną i zapłaconą przez właściciela nieruchomości opłatą, a określoną przez organ stanowić będzie zaległość, którą należy
uregulować wraz z odsetkami.

