
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 
Załącznik nr 2  

do Uchwały nr  XXX/182/2012. Rady Gminy Nowy Korczyn  z 19 grudnia .2012r. 

 
DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
- nieruchomo ści w Gminie Nowy Korczyn, na których nie zamieszkuj ą 

mieszka ńcy, a powstaj ą odpady komunalne 
 

Podstawa prawna:          ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.) 

Składający:                      właścicieli nieruchomości niezamieszkałej na terenie Gminy Nowy Korczyn 
Miejsce składania:           Urząd Gminy w Nowym Korczynie , ul. Krakowska 1, 28 – 136 Nowy Korczyn 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

GMINA NOWY KORCZYN 
UL. KRAKOWSKA 1 
28-136 NOWY KORCZYN 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  pierwsza deklaracja                              □  zmiana danych w deklaracji  

 

C. SKŁADAJ ĄCY DEKLARACJ Ę  
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)     

□  Właściciel        □  Współwła ściciel        □  Zarządca        □  Posiadacz 
 

D. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
D.1. Osoba fizyczna 

3. Nazwisko 

 

4. Imię/Imiona 

5. Imię ojca 6. Imię matki 

7. Data urodzenia 

8.  

8. PESEL 9. Telefon 

D.2. Pozostałe podmioty 
10. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa 

11. NIP 12. REGON 13. Telefon 

D.3. Adres zamieszkania/ Adres siedziby 
14. Kraj 

 

15. Województwo 16. Powiat 



17. Gmina 

 

18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 

21. Miejscowość 

 

22. Kod pocztowy 23. Poczta 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE  
24. Ulica 25.Nr domu/lokalu 26. Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze 

gruntów (konieczne w przypadku braku adresu) 

Działka 

 

Arkusz Mapy Obręb 

 

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY:  
27. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji 
odpady komunalne gromadzone są w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):  

□  selektywny                   □  nieselektywny (zmieszany) 

28. Oświadczam, że bioodpady będę gromadzić w kompostowniku, a uzyskany kompost 
będę wykorzystywać na własne potrzeby.  

              □  tak                               □  nie 

29. Rodzaj nieruchomości lub zakres prowadzonej działalności: 

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

na której znajduje się/pracuje (należy podać ilość): 

1) pracowników 30.          osób 

2) uczniów/dzieci w szkole, przedszkolu, żłobku   31.          osób 

3) miejsc konsumpcyjnych w lokalu gastronomicznym/stołówce  32.                    

szt. 

4) łóżek w szpitalu, domu opieki, hotelu, koszarach, pensjonacie itp.  33.            szt. 

5) ogrodów działkowych w rodzinnym ogrodzie działkowym  34.            szt. 



6) lokale handlowe (powierzchnia) 35.            m2. 

 
36. Ilość pojemników o obj ętości ……….. litrów: ………… szt. 

 

 
G. OPŁATA ZA GOSPODAROW ANIE ODPADAMI KOMUNA LNYMI 

Stawka opłaty za pojemnik  określona w uchwale Rady Gminy Nowy 
Korczyn w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

37. 

Miesi ęczna kwota opłaty brutto (iloczyn liczby pojemników podanych w 
części F poz.36 i kwoty  z poz. 37) 

38. 

 

 

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJ ĄCEJ DEKLARACJ Ę 
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za 
podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

Data Czytelny podpis  
(z podaniem imienia i nazwiska)  
 

 
 

 
POUCZENIE 

W przypadku nieterminowego uregulowania nale żności lub wpłacania jej w niepełnej wysoko ści, 
niniejsza deklaracja stanowi podstaw ę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z prze pisami 
ustawy z 17 czerwca 1966 r. o post ępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005  r. Nr 299, 
poz. 1954 z pó źn. zm.) 



I. ADNOTACJA ORGANU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



URZĄD GMINY NOWY KORCZYN UL. KRAKOWSKA 1 , 28 – 136      
                                        NOWY KORCZYN 

 
OBJAŚNIENIA 

DO DEKLARACJI O WYSOKO ŚCI OPŁATY                                          
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

nieruchomo ści w Gminie Nowy Korczyn, na których nie 
zamieszkuj ą mieszka ńcy, a powstaj ą odpady komunalne 

 
 
Formularz przeznaczony jest dla wła ścicieli nieruchomo ści w gminie Nowy Korczyn, na których 
nie zamieszkuj ą mieszka ńcy, a na których powstaj ą odpady komunalne, do których ma 
zastosowanie art. 6c ust. 2 ustawy z 13 wrze śnia 1996r. o utrzymaniu czysto ści i porz ądku w 
gminach (t. j. z 2012 r. poz. 391 z pó źn. zm.) 
 
Właścicielem nieruchomo ści w my śl ustawy jest tak że współwła ściciel, u żytkownik wieczysty 
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj ące nieruchomo ści w zarz ądzie lub u żytkowaniu, 
a także inne podmioty władaj ące nieruchomo ścią. 
 
A. Organem właściwym, do którego należy złożyć deklarację jest Wójt Gminy Nowy Korczyn. 
Formularz można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28 – 136 
Nowy Korczyn lub poprzez elektroniczną skrzynką podawczą zamieszczoną w Biuletynie Informacji 
Publicznej www.bip.nowykorczyn.pl 
 
B. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o 
cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ 
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod 
uwagę uzasadnione szacunki. 
 
C. Wyjaśnienie poj ęć: 
Właściciel  nieruchomości –  w myśl Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece, 
czyli właściciel nieruchomości wyodrębnionej prawnie i fizycznie, zwłaszcza poprzez urządzenie księgi 
wieczystej, 
Współwła ściciel  nieruchomości, w tym współużytkownik wieczysty nieruchomości, zgodnie z definicją 
Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece, a nieruchomość przysługuje 
niepodzielnie dwóm lub więcej osobom prawnym lub fizycznym; 
Zarządca  – oznacza osobę prawną lub fizyczną powołaną do zarządzania nieruchomością, w tym 
zarządcy wspólnot mieszkaniowych, Administracja Mieszkań Komunalnych. Zarządcą nieruchomości 
nie są spółdzielnie mieszkaniowe – chyba, że wyodrębniono wszystkie lokale mieszkaniowe,               
a spółdzielnia została wybrana na zarządcę (w przeciwnym razie każdy właściciel mieszkania, 
najemca składa odrębnie deklarację) 
Posiadacz  – należy przez to rozumieć użytkownika, zastawnika, najemcę, dzierżawcę lokalu,            
w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93          
z późn. zm.);  
 
W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie     
i złożyć z deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą 
skarbową (17 zł) 
 
E. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 



 
F. poz. 27 - przez selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć wyodrębnianie z nich bioodpadów 
oraz odpadów opakowaniowych, a także nie mieszanie pozostałych odpadów wymienionych w art.3 
ust. 2 pkt.5 i art. 4 ust. 2 pkt. 1 ppkt. a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. 
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów zielonych. 
W przypadku zakreślenia wyboru selektywnej zbiórki odpadów – będzie ona podlegała bieżącej 
kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z selektywnego zbierania odpadów komunalnych organ w 
drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 
 
poz. 28  -  przez kompostownik należy rozumieć specjalna skrzynię służącą do kompostowania 
bioodpadów;  
 
poz. 29  - Należy podać profil działalności lub rodzaj nieruchomości – informacja niezbędna do 
określenia danych w poz. 30-36. 
 
poz. 30 – podać średnią ilość pracowników w zaokrągleniu do pełnego etatu 
poz. 31 – podać średnią ilość za rok poprzedni 
poz. 32, 33, 34 – podać bieżącą ilość 
poz. 35 – podać powierzchnię wszystkich lokali handlowych 
 
poz. 36 Ilość pojemników stanowi wynik iloczynu podanej wartości z wybranej pozycji 29 – 34 i 
wskaźnika z poniższej tabeli, przy czym nie mniej niż jeden pojemnik 120 l: 
 

Rodzaj nieruchomo ści lub rodzaj działalno ści  Wskaźnik  
budynki użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biura oraz ośrodki 
kultury, sportu i rekreacji, zakłady rzemieślnicze, produkcyjne i inne obiekty 
usługowe 

50 l. na każdego 
pracownika 

szkoły, żłobki, przedszkola wszelkiego typu  12 l na każde 
dziecko, ucznia i  
każdego 
pracownika 

lokale gastronomiczne i stołówki, w tym ogródki zlokalizowane na zewnątrz 
lokalu  

20 l na jedno 
miejsce 
konsumpcyjne i 50 l 
na każdego 
pracownika 

domy opieki, hotele, pensjonaty, schroniska, gospodarstwa agroturystyczne, itp. 20 l na jedno łóżko 
oraz 50 l na 
każdego 
pracownika 

rodzinne ogrody działkowe i budynki rekreacji indywidualnej 80 l na każdą 
działkę w okresie 
sezonu tj. od 1 
marca do 31 
października oraz 5 
litrów poza 
sezonem 

lokale handlowe  50 l na każde 10m2 
pow. całkowitej, nie 
mniej niż 120 l na 
lokal. 

 
G. poz.37  – należy wybrać i wpisać określoną stawkę opłaty uzależnione od stopnia selektywnego 
zbierania odpadów: 

100 zł za pojemnik 1100 l, 40 zł za pojemnik 240 l, 20 zł za pojemnik 120 l - w przypadku 
nieprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 

60 zł za pojemnik 1100 l, 28 zł za pojemnik 240 l, 14 zł za pojemnik 120 l - w przypadku 



prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (zakreślone „selektywny” w poz.28). 
   
poz.  38– wyliczoną opłatę należy wpłacać na wskazany rachunek Gminy Nowy Korczyn do 15-tego 

pierwszego miesiąca każdego kwartału, przy czym pierwszą wpłatę za III kwartał 2013 r. 
uiszcza się w terminie do 15 lipca 2013 roku. 

 
Objaśnienie zawiera informacje podstawowe. W celu uzyska nia szerszych 
informacji mo żna zwróci ć się do Urzędu Gminy Nowy Korczyn: 
 
Referat Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Prze strzennej, Ochrony 
Środowiska i Mienia Komunalnego. 

 


