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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH

Załącznik nr 2 do Uchwały 
Nr XXVI/212/2012
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 30.11.2012 r.

OK-B 

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 2012 r. poz. 391).

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):

q1. pierwsza deklaracja q 2. zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji (data zaistnienia zmian ……-……-.…………)

C.  SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

q1. Właściciel         q 2. Współwłaściciel         q 3. Użytkownik wieczysty          q 4. Najemca, dzierżawca          q 5. Zarządca          q 6. Inny

4. Typ podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

q1. Osoba fizyczna                                             q 2. Osoba prawna                           q 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

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

6. Identyfikator REGON 1) 7. Numer PESEL2)

D. ADRES SIEDZIBY 1) / ADRES ZAMIESZKANIA 2)

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

12. Kod pocztowy 13. Miasto 14. Poczta

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

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

19. Kod pocztowy 20. Miasto 21. Poczta

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

F. DANE O ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW

Odpady gromadzone są w sposób (zaznaczyć 
właściwy kwadrat): q 23. Selektywny q 24. Nieselektywny

Prowadzona jest działalność gospodarcza 
(zaznaczyć właściwy kwadrat): q 25. Tak q 26. Nie

Opis prowadzonej działalności gospodarczej, 
oraz ilość zatrudnionych pracowników:

27.
Kod PKD 3) :

28.
Ilość pracowników:

 29. 
 0,06m³

 30.
 0,08m³

 31.
 0,12m³

 32.
 0,24m³

 33.
 1,1m³

  34.
  2,2m³

  35.
  7,0m³

  36.
  Inne ___ m³

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

__szt. __szt. __szt.  __szt.  __szt.      __szt.     __szt.  __szt.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w 
miesiącu

__ __ __   __ __   __ __ __

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

Iloczyn powyższych odpowiednich wierszy 
w kolumnach od 29 do 36.

37.
     ___

 38.
     ___

 39.
      ___

 40.
      ___

 41.
   ___

 42.
        ___

 43.
        ___

 44.
           ___
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G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Miesięczna łączna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma wierszy od 37 do 44) 45.
_______zł/miesiąc

H. LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA ODPADY:

    Oświadczam, że pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych zlokalizowane są/będą 4):

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

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

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

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

  Załącznik: Plan sytuacyjny lub mapa w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników.

I.  OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej 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, jednocześnie 
zobowiązuję się zgłaszać każdorazową zmianę lokalizacji umieszczenia pojemników na 
odpady komunalne.

46. Miejscowość i data 47. Czytelny podpis

J. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391).
W przypadku składania korekty deklaracji OK-B, nie jest wymagane dołączanie planu sytuacyjnego, gdy korekta deklaracji nie dotyczy zmiany gromadzenia 
odpadów z nieruchomości.

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

z 2007 r. nr 251 poz. 1885 ze zm.),
4) Należy podać dokładną lokalizację m. in. nr działki ewid, nr posesji w rejonie której pojemniki są zlokalizowane lub inne orientacyjne punkty 

pozwalające zlokalizować miejsce ustawienia pojemników.

I.    Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta Nowy Targ o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 
odpadów komunalnych.

II.    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 obowiązany złożyć nową 
deklarację do Burmistrza Miasta Nowy Targ w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Załączniki:

1. Kopia ostatniego rachunku potwierdzającego ilość odebranych odpadów komunalnych na nieruchomości, na której prowadzona jest 
działalność gospodarcza (w przypadku składania pierwszej deklaracji).

2. Dokument potwierdzający zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej, likwidację itp. (w przypadku zmiany deklaracji).
3. Plan sytuacyjny lub mapa w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników.


