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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH 
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Podstawa Prawna:    

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta Nowy Targ. 

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 deklaracji   □.3 Korekta  

 

(data zaistnienia zmian ……….-…......…-…………...) 

C.  SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
 
 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 prawnej 

 5. Nazwa 1) / Pierwsze imię, drugie imię, Nazwisko 2) 

 6. Identyfikator REGON/ NIP 1) 7. Numer PESEL2) 

D. ADRES SIEDZIBY 1) / ADRES ZAMIESZKANIA 2) 
 8. Kraj 9. Ulica 10. Nr domu 11. Nr lokalu 

 12. Kod pocztowy 13. Miasto 14. Poczta 

 
ADRES KORESPONDENCYJNY 

 15. Kraj 16. Ulica 17. Nr domu 18. Nr lokalu 

 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 lokalu 

 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 Prowadzona jest działalność 
gospodarcza (zaznaczyć właściwy 
kwadrat): 

30.  

Tak □ 

31. 

Nie □ 
 
 
 

 Opis prowadzonej działalności 
gospodarczej, oraz ilość zatrudnionych 
pracowników: 

32. 

Kod PKD 3) : 
33. 

Ilość pracowników: 
 
 
 

Art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: (Dz. U. z 2021r. poz. 888 z późn. zm.).

Targ z dnia 7 grudnia 2020r.
Nr XXV/280/2020 Rady Miasta Nowy
Załącznik Nr 2 do Uchwały
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 Oświadczam, że na terenie 
nieruchomości wskazanej w części E 
niniejszej deklaracji odpady komunalne 
gromadzone są/będą miesięcznie 
selektywnie w pojemnikach/workach o 
pojemnościach: 

34. 

 
0,06m³ 

35. 

 
0,08m³ 

36. 

 
0,12m³ 

37. 

 
0,24m³ 

38. 

 
1,1m³ 

39. 

 
2,2m³ 

40. 

 
7,0m³ 

41. 

 
Inne _ m³ 

Tworzywa 
sztuczne/ 

metal 

Ilość pojemników szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. 

Częstotliwość odbioru  
w miesiącu 

        

42.  
Ilość pojemników x 
częstotliwość odbioru 

        

Odpady 
Zmieszane/ 

Popiół 

Ilość pojemników szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. 

Częstotliwość odbioru  
w miesiącu 

        

43.  
Ilość pojemników x 
częstotliwość odbioru 

        

 

Bioodpady 

Ilość pojemników szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. 

 Częstotliwość odbioru  
w miesiącu 

        

 44.   

Ilość pojemników x 
częstotliwość odbioru 

        

 

Szkło 

Ilość pojemników szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. 

 Częstotliwość odbioru  
w miesiącu 

        

 45.  
Ilość pojemników x 
częstotliwość odbioru 

        

 

Papier 

Ilość pojemników szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. 

 Częstotliwość odbioru  
w miesiącu 

        

 46.   
Ilość pojemników x 
częstotliwość odbioru 

        

 47.  
Suma wierszy w kolumnach: 42-46         

 48.  
Stawka opłaty określona w Uchwale 
Rady Miasta Nowy Targ w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty 

zł. zł. zł. zł. zł. zł. zł. zł. 

 49.  
Iloczyn wierszy w kolumnach 47x48 

50. 51. 52.  53. 54. 55. 56. 57. 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
  Miesięczna łączna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

(suma wierszy od 50 do 57) 

58. 
 

_______zł/miesiąc 

  

H. 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. 

59. Imię 60. Nazwisko 

61. e-mail 62. Telefon 63. Miejscowość i data 64. Podpis(pieczęć) składającego 
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I. ADNOTACJE ORGANU 

 

Objaśnienia: 
 
1)  Podać osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 
2)  Podać osoby fizyczne, 
3)   Podać kody wg schematu Polskiej klasyfikacji Działalności na podstawie Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 24.12.2007r. 

 w sprawie PKD  (Dz.U.2007.251.1885 z późn.zm.) 
 

 Pouczenie: 
 

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

2. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy –za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne. 

3.  W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym 
Burmistrza Miasta oraz właściciela nieruchomości. Burmistrz Miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej. 

4. 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. 

5. 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. 

6. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminach określonych w pkt 4 lub pkt 5, 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. 

7. Wraz z deklaracją należy złożyć pełnomocnictwo, w przypadku kiedy właściciel nieruchomości reprezentowany jest przez 
pełnomocnika. 

  
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 
 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.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) Urząd Miasta Nowy Targ informuje, iż: 

2. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Nowy Targ. 
3. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres 

e-mail: umnt@um.nowytarg.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora: Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ, ul. 
Krzywa 1. 

4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Wiesława Kowalskiego, z którym można się kontaktować poprzez e-
mail na adres: iod@um.nowytarg.pl. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 
1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane 

a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020. poz. 164 z późn. zm.). 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

• dostępu do swoich danych osobowych; 

• sprostowania swoich danych osobowych; 

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

• żądania przeniesienia swoich danych osobowych; 

• a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Państwa danych; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
10. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych, osoba której dane są przetwarzane ma 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane 
osobowe podane przez Panią/Pana - nie na podstawie obowiązującego prawa, są podawane dobrowolnie, jednak brak ich podania 
skutkować może m. in. ograniczeniem form komunikacji. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC
mailto:umnt@um.nowytarg.pl
mailto:iod@um.nowytarg.pl
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20200000164

	Bez tytułu

