Uchwała Nr XIII/121/2015
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 6n ust. 1
pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek
Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wraz z załącznikiem „Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach
wieczystych i współposiadaczach” - w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Deklarację, o której mowa w § 1 pkt. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest
złożyć w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, Rynek 1 lub za pośrednictwem elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania
na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych.
3. Deklaracja składana za pośrednictwem ePUAP winna być opatrzona bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r., o podpisie elektronicznym
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r., o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).
4. 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.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIX/480/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 czerwca
2013 r., w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania (Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego z 2013 r., poz. 4106).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Michał Kądziołka

Załącznik do Uchwały Nr XIII/121/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r.
DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1399 z późn. zm./, Uchwała Nr ………………../2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia ………...2015 r.,
w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
warunków i trybu jej składania.
Art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1399 z późn. zm./, Uchwała Nr ………………/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia ……….…2015 r.,
w sprawie: określania częstotliwości, terminu oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na
obszarze Miasta Nowego Sącza z wyłączeniem właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez
część roku (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)1).
•

Termin składania:

•

Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację 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 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny numer rachunku
bankowego lub na numer rachunku bankowego: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 ING - Bank Śląski SA.

Nr rachunku bankowego:

Miejsce składania:

Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Prezydent Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
PIERWSZA DEKLARACJA

NOWA (KOLEJNA) DEKLARACJA

KOREKTA DEKLARACJI

Data zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie obowiązku ponoszenia opłaty (dotyczy pierwszej deklaracji) lub data
zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie zmiany wysokości opłaty (dotyczy nowej deklaracji lub korekty deklaracji)

Przyczyny złożenia deklaracji, np.: zakup/zbycie nieruchomości, zmiana danych, inne - podać jakie

C. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (LOKALEM) - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
WŁASNOŚĆ
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
POSIADANIE2) ………………………..

WSPÓŁWŁASNOŚĆ W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH
WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA(MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA LUB WSPÓŁWŁASNOŚC W SPÓŁCE CYWILNEJ*)
ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

D 1.

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
OSOBA FIZYCZNA
OSOBA PRAWNA
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ

D 2.

IMIĘ I NAZWISKO

/

PEŁNA NAZWA*

D 3. IDENTYFIKATOR PODATKOWY3)
PESEL

NIP

D 4. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY*
Kraj:
Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr telefonu:

Nr lokalu:

Adres email:

D 5. ADRES DO KORESPONDENCJI
Jak powyżej

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr lokalu:

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI (LOKALU) NA TERENIE MIASTA NOWEGO SĄCZA, NA KTÓREJ POWSTAJĄ
ODPADY KOMUNALNE
Nazwa ulicy:

Nr budynku/Nr lokalu

Nr ewidencyjny działki z rejestru gruntów:
(podać w przypadku braku nr budynku/nr lokalu)

F. OŚWIADCZAM, ŻE:

zbieram odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą
nie zbieram odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą
na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji poprzez
kompostowanie

G 1. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ
TABELA NR 1
LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH DANĄ
NIERUCHOMOŚĆ albo LOKAL MIESZKALNY W
BUDYNKU WIELORODZINNYM
(1)

STAWKA OPŁATY
(2)

MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY
(1x2)

G 2. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE (zabudowanych i niezabudowanych)4)
SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ (ilość pojemników zadeklarowanych w ciągu miesiąca x stawka opłaty):
TABELA NR 2
POJEMNOŚĆ
POJEMNIKA

ILOŚĆ
ZADEKLAROWANYCH
POJEMNIKÓW
W CIĄGU MIESIĄCA
(1)

STAWKA OPŁATY
ZA POJEMNIK
(2)

MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY
(1x2)

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ5)*

……………………………………

………………………………………….

(miejscowość, data)

(czytelny podpis)

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Łączna miesięczna kwota opłaty (Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2)

Data (dzień - miesiąc - rok)

Podpis osoby dokonującej przypisu

Pouczenie:
W przypadku braku wpłaty w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej
w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r., o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1619 z późn. zm.).
Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyjaśnienia:
Obowiązek złożenia deklaracji do Prezydenta Miasta Nowego Sącza 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 Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwala Rada Miasta Nowego Sącza. Stawki są podawane do
publicznej wiadomości m.in. www.nowysacz.pl.
Objaśnienia:
1)
Właściciel nieruchomości - w rozumieniu ustawy to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna
i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
2)
Podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego).
3)
Identyfikatorem podatkowym jest: PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL
nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
4)
W przypadku nieruchomości, która w części jest zamieszkała, a w części niezamieszkała tj. wykorzystywana na inne cele
np. działalność gospodarczą - należy dodatkowo wypełnić TABELĘ NR 2.
5)
Należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaconej opłaty skarbowej.
*

niepotrzebne skreślić
• Na podstawie ustawy o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) - deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać również w formie elektronicznej za pośrednictwem
Elektronicznej Skrzynki Podawczej. W tym celu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP
(konto jest bezpłatne) oraz posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie profilu zaufanego.

Załączniki:
- Załącznik - dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach.

Załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DANE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH, WSPÓŁUŻYTKOWNIKACH
WIECZYSTYCH I WSPÓŁPOSIADACZACH
PESEL/NIP*

A. DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwisko/Nazwa**:

Imię:

Data urodzenia:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Numer domu / Numer lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Numer domu / Numer lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

ADRES DO KORESPONDENCJI

PESEL/NIP*

B. DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwisko/Nazwa**:

Imię:

Data urodzenia:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Numer domu / Numer lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Numer domu / Numer lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

ADRES DO KORESPONDENCJI

PESEL/NIP*

C. DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwisko/Nazwa**:

Imię:

Data urodzenia:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Numer domu / Numer lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Numer domu / Numer lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

ADRES DO KORESPONDENCJI

* Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi
podatnikami podatku od towarów i usług, Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.
* niepotrzebne skreślić.

