
NALEŻY WYPEŁNIAĆ POLA JASNE NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/175/2019
Rady Miasta Nowy Targ  z dnia 27 grudnia  2019r. 

 OK-A 

Podstawa Prawna: Art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).

Składający:
Formularz  przeznaczony dla  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych położonych na terenie Miasta  Nowy Targ (w zabudowie wielorodzinnej
deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością).

Miejsce składania: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Nazwa organu:

BURMISTRZ MIASTA NOWY TARG 
ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

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

□ 1. pierwsza deklaracja □ 2. zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji (data zaistnienia zmian ……-…...…-.)  □.3 Korekta

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

  □1. Właściciel         □ 2. Współwłaściciel         □ 3. Użytkownik wieczysty          □ 4. Najemca, dzierżawca          □ 5. Zarządca          □ 6. Inny
4. Typ podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

  □1. Osoba fizyczna                                         □ 2. Osoba prawna                               □ 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
5. Nazwa 1) / Pierwsze imię, drugie imię, Nazwisko 2)

6. Identyfikator REGON 1)

………………………………………

7. Numer PESEL 2)

D. ADRES SIEDZIBY 1) / ADRES ZAMIESZKANIA 2)

8. Kraj 9. Ulica 10. Nr domu 11. Nr mieszkania

12. Kod pocztowy 13. Miasto 14. Poczta

ADRES KORESPONDENCYJNY
15. Kraj 16. Ulica 17. Nr domu 18. Nr mieszkania

19. Kod pocztowy 20. Miasto 21. Poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
(dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)

22. Kraj 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr mieszkania

26. Kod pocztowy 27. Miasto 28. Poczta

29. Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (wypełnić w przypadku braku nadanego numeru budynku)

F. DANE O ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW

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

30. Ilość osób 3)

Oświadczam, że posiadam 
przydomowy kompostownik:

31

. Tak □
32. 

Nie □
Czy pod adresem wskazanym w 
części E prowadzona jest 
działalność gospodarcza (zaznaczyć 
właściwy kwadrat):

33.

Tak □
(w przypadku zaznaczenia obowiązkowo wypełnić również deklarację OK-B)

34.

Nie□
Oświadczam, że na terenie 
nieruchomości wskazanej w części 
E niniejszej deklaracji odpady 
komunalne gromadzone są/będą 
miesięcznie w następującej liczbie 
pojemników o pojemnościach:

35.
 0,06m³

36.
0,08 m³

37.
0,12 m³

38.
0,24 m³

39.
1,1 m³

40.
2,2 m³

41.
7,0 m³

42.
Inne __ m³

___ szt. ___ szt. ___ szt. ___ szt. ___ szt. ___ szt. ___ szt. ___ szt.
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G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1.Liczba osób 2. Stawka 3. Wysokość opłaty miesięcznej

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (do sześciu)
43. 44.

___________ zł

45.

___________ zł

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (powyżej sześciu)
46. 47.

___________ zł

48.

___________ zł
Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika, o którym mowa w części F deklaracji. 
(Iloczyn liczby osób zamieszkujących i stawki miesięcznego zwolnienia jednego mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość. W przypadku gdy zwolnienie nie przysługuje należy wpisać zero).

49

___________ zł
Należna kwota opłaty za powstałe odpady komunalne na miesiąc:
(suma pozycji 45 i 48 pomniejszona o kwotę z pozycji 49).

50.

___________ zł/miesiąc

H. OŚWIADCZENIE* DOTYCZĄCE PRZEBYWAJĄCYCH OSÓB POZA ADRESEM 
NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ DEKLARACJĄ (NIE DOTYCZY WSPÓLNOT I SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWYCH).

Oświadczam, że niżej wymienione  osoby zameldowane wg ewidencji  ludności  pod adresem wskazanym w części E niniejszej deklaracji,
przebywają poza adresem nieruchomości objętej deklaracją 4):

...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ/
OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam,  że  jestem  świadomy/a  odpowiedzialności  za  podanie
danych niezgodnych ze stanem faktycznym, a także że dane zawarte
w  niniejszej  deklaracji  są  zgodne  z  Regulaminem  utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ.

51.Imię 52. Nazwisko

53. Telefon 54. Miejscowość  i data 55. Podpis (pieczęć) składającego

J. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r., o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2019r. poz. 1438 z późn. zm.).

Objaśnienia:
1)  Podają osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
2)  Podają osoby fizyczne,
3)  Podać ilość osób pomniejszoną o ilość wykazaną w części I niniejszej deklaracji,
4)   Należy podać ilość osób oraz przewidywany okres przebywania każdej z nich poza adresem nieruchomości objętej niniejszą deklaracją.  Jeżeli  osoby
przebywają pod innymi adresami na terenie miasta Nowy Targ, należy podać dokładne adresy tych nieruchomości dla każdej z osób.
1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Miasta w Nowym Targu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów na danej nieruchomości.
2. 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 zobowiązany złożyć nową deklarację do
Burmistrza Miasta Nowy Targ w terminie do 10 dnia następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
3. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminach określonych w pkt 1 lub pkt 2, bądź uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych 
w deklaracji  Burmistrz  Miasta Nowy Targ określi  w drodze decyzji,  wysokość opłaty wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę
uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.
4. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązkowego, selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Burmistrz określa
w drodze decyzji, wysokość za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące,(albo rok), stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.
5. Zgodnie  z  RODO  (Rozp.  PE  i  Rady  UE  2016/679)  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi i wynikają z przepisu prawa. Administratorem danych jest Urząd Miasta w Nowym Targu, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ. Pełna informacja o
przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej www.nowytarg.pl
6. Wraz z deklaracją należy złożyć pełnomocnictwo, w przypadku kiedy właściciel nieruchomości reprezentowany jest przez pełnomocnika.
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