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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI - WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, 

DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

W GMINIE NOWY DWÓR MAZOWIECKI 
Podstawa prawna:  art. 6m ustawy z dnia 3 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008, ze zm.), Uchwała Nr XXVI/305/12 
Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 18-12-2012 r. w sprawie ustalenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta. 

Składający : Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych 

Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, przez których rozumie się także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości 
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Miejsce składania: Urząd Miejski Nowy Dwór Mazowiecki; ul. Zakroczymska 30; 05-100 

Nowy Dwór Mazowiecki. 

Termin składania: W terminie do 31 marca 2013 r., a także w terminie 14 dni od 

zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku 
uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. 
 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI;  

UL. ZAKROCZYMSKA 30;  
05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI. 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT) 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: 

□ PIERWSZA DEKLARACJA 

□ KOREKTA DEKLARACJI 

W razie korekty deklaracji podać: datę zmiany oraz jej uzasadnienie 

 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJE  

□ WŁAŚCICIEL 

□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

□ UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJĄCA 

NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE ALBO UŻYTKOWANIU 

□ INNY PODMIOT (podać rodzaj)_______________________________________1) 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ – PŁATNIKA (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT) 

□ OSOBA FIZYCZNA 

□ OSOBA PRAWNA 

□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO 
 

 

 

NUMER PESEL _______________1 REGON ____________NIP__________________2 

                                       
1PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nie prowadzących działalności gospodarczej lub nie będących 

zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; 
2NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. 
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E.ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 
 

ULICA NR BUDYNKU 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY POCZTA 

NR TELEFONU 
 

ADRES E-MAIL 

F.ADRES DO KORESPONDENCJI (WYPEŁNIĆ JEŚLI INNY NIŻ W CZĘŚCI E) 

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 
 

ULICA NR BUDYNKU 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY POCZTA 

NR TELEFONU 

 

ADRES E-MAIL 

G. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

ULICA 
 

 

NR BUDYNKU 

H. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PROWADZONA NA NIERUCHOMOŚCI 
(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT ) 

□ TAK 

□ NIE 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą zawrzeć dodatkową, odrębną umowę na 
wywóz odpadów komunalnych powstających w wyniku prowadzenia tej działalności z firmą 
posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

I. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części G niniejszej 
deklaracji: 

jest zameldowanych ________ osób 

zamieszkuje _________ osób2) 

2. Oświadczam że:  

□ gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej 

przyjmuję stawkę niższą; 

□ nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty 

miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą; 

□ na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję odpady zielone z powierzchni 

____________  poprzez kompostowanie. 

3. Wyliczenie miesięcznej opłaty (liczba osób zamieszkałych x stawka): 

LICZBA OSÓB STAWKA KWOTA 
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Czy nieruchomość jest wyposażona we własny pojemnik ? 

□ NIE □ TAK jeśli tak, proszę podać ilość _______ i pojemność ______________ 

 

J. ZAŁACZNIKI 

1. Kopia obowiązującej umowy zawartej z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów 

komunalnych – obowiązkowo do pierwszej deklaracji. 

2. Pozostałe dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji. 

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ – PŁATNIKA 

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego 

o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.3) 

NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO 
 

 

DATA WYPEŁNIENIA (dzień – miesiąc - rok) 

 
 

PODPIS (PIECZĘĆ) SKAŁADAJĄCEGO 

 

Pouczenie: 
 
Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), niniejsza 

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego 
a podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. 

zm.).  
 

Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania deklaracji: 
 
1) Przyjmuje się, że w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (art. 2 

ust. 1 pkt 4) przez inne osoby władające nieruchomością rozumie się dzierżawcę 

czy najemcę, posiadacza (w tym samoistnego w rozumieniu art. 336 k.c.) oraz 

korzystającego, jeżeli dana nieruchomość została oddana do korzystania. 
2) Przyjmuje się, że mieszkańcem jest osoba wytwarzająca odpady komunalne 

w swoim miejscu zamieszkania. Fakt zameldowania nie przesądza o faktycznym 

miejscu zamieszkania danej osoby, lecz samo przebywanie w danej 
nieruchomości. W oparciu o art. 2 lit. d rozporządzenia (WE) Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów 

powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 z 13-08-2008) miejsce 
zamieszkania oznacza miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas 

przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych 

z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, 

leczeniem medycznym itp. 
3) Art. 56 oraz art. 53 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy 

(Dz. U. z  2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.) w związku z art. 6q ustawy z 3 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. 
nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) i art. 3 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) 
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Wyjaśnienia:  
 Pierwszą deklarację należy złożyć do dnia 31 marca 2013 r. w Urzędzie Miejskim Nowy 

Dwór Mazowiecki; ul. Zakroczymska 30. 

 W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, 
Burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów 
komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. 

 Obowiązek złożenia deklaracji do Burmistrza Miasta Nowy Dwór Maz. o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych.  

 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

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

 Stawkę opłaty od osoby (niższą dla segregujących i wyższą dla niesegregujących) ustali 
odrębna uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Stawki będą podane 
do publicznej wiadomości.  


