
 
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 68/IX/2015 

Rady Gminy Nowy Duninów 
z dnia 6 listopada 2015r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

WAŻNE 

Objaśnienia: 

1. Pola jasne niniejszej deklaracji wypełnia właściciel lub jeden ze współwłaścicieli nieruchomości, należy 

wypełniać komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 

2. Właściciel lub współwłaściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Nowy 

Duninów 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. 

3. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację 

wypełniają i podpisują oboje małżonkowie. Ten obowiązek spoczywa także na innych 

współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych oraz jednostkach organizacyjnych i osobach 

posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także na innych podmiotach władających 

nieruchomością. 

4. W przypadku nastąpienia zmian: 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 Wójta Gminy Nowy Duninów w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.   

Pouczenia: 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 3a 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1619 z późn. zm.). 

2. Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz termin, częstotliwość i tryb 

uiszczania opłat określają odrębne uchwały Rady Gminy Nowy Duninów  

 

 

Podstawa prawna: 

 

Składający: 

 

 

 

 

Termin składania: 

 

 

Art. 6n Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz dla 

właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe,  na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie 

Gminy Nowy Duninów. 

w terminie: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca  lub powstania na danej nieruchomości odpadów, lub zmiany danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 



 

 

Miejsce składania: 

 

 

Organ właściwy  do 

złożenia deklaracji: 

odpadami, lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na 

danej nieruchomości. 

Urząd Gminy Nowy Duninów,  

ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów 

 

WÓJT GMINY  NOWY DUNINÓW 

UL. OSIEDLOWA 1 

09-505 NOWY DUNINÓW 

 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X) 

               Pierwsza deklaracja                      

              Zmiana danych zawartych w deklaracji  nastąpiła w dniu………………………………………………….                                                                   

Uzasadnienie zmiany………………………………………………………………………………................................. 

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

                Korekta danych zawartych w deklaracji  od dnia …………………………………………………………. 

Uzasadnienie przyczyny korekty deklaracji:…………………………………………………………………………….. 

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

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

 

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Rodzaj składającego (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat): 

             osoba fizyczna                                                       osoba prawna                   

             jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej): 

 

PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej): 

 

 

 

x

x 



C. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY 

Kraj: 

 

Województwo: 

 

Powiat: 

 

Gmina: 

 

Ulica: 

 

Nr domu: 

 

Nr lokalu: 

 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy/poczta: 

 

Numer telefonu: 

 

 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Kraj: 

POLSKA 

Województwo 

MAZOWIECKIE 

Powiat: 

PŁOCKI 

Gmina: 

NOWY DUNINÓW 

Ulica: 

 

Nr domu: 

 

Nr lokalu: 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy/poczta: 

 

Numer telefonu: 

 

 

E. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X) 

 

               Własność                                                                         Współwłasność 
 
 
               Użytkowanie wieczyste                                                   Inne 

 

F. CZY NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI D  NINIEJSZEJ DEKLARACJI WYPOSAŻONA JEST 

W KOMPOSTOWNIK (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

Na terenie nieruchomości znajduje się 

kompostownik 

 

  

TAK                                           NIE 

 
 
 

 

 

 

 



G. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

 

                zamieszkała  

 

(nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy) 

 

 

 

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia Część I 

 

             niezamieszkała, na której powstają 

             odpady komunalne 

(nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia 

działalności gospodarczej, obiekty użyteczności 

publicznej, szkoły, szpitale, hotele, cmentarze, 

targowiska, itp.)  

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia Część J 

(domki letniskowe lub nieruchomości  wykorzystywane 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) 

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia Część K 

 

H. OŚWIADCZAM, ŻE: (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X) 

               

            Zbierane i odbierane  odpady w sposób selektywny  

               

             Zbierane  i odbierane  odpady w sposób  nieselektywny  

 

 

I. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej 

w części D zamieszkuje następująca liczba osób 

(proszę wpisać liczbę mieszkańców  

zamieszkujących na terenie nieruchomości) 

 

 

Miesięczna stawka za jednego mieszkańca  1. 

 

8,00 zł 

dla odpadów zbieranych 

 i odbieranych selektywnie 

2. 

 

15,00 zł 

dla odpadów zbieranych 

 i odbieranych  

nieselektywnie 

Wysokość miesięcznej opłaty: 

Proszę wypełnić tylko jedno pole: 

1.w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych 

selektywnie  

LICZBA MIESZKAŃCÓW x 8,00 ZŁ(stawka opłaty) 

2.w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych  

nieselektywnie 

LICZBA MIESZKAŃCÓW x 15,00  ZŁ(stawka opłaty) 

1. 

 
 

 
 
 
 

(dla odpadów zbieranych i 
odbieranych  selektywnie) 

2. 

 
 
 

 
 
 

dla odpadów zbieranych  
i odbieranych  
nieselektywnie 

 



J. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

(nie dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości  

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe) 

Objętość pojemników 

[l] 

Stawka opłaty za pojemnik 

Wybierz pojemność 

pojemnika poprzez 

zaznaczenie znakiem X w 

odpowiedniej rubryce 

selektywna 

zbiórka 

(jeżeli w dziale H 

zaznaczono, że 

odpady będą 

zbierane i 

odbierane 

selektywnie) 

nieselektywna zbiórka 

(jeżeli w dziale H 

zaznaczono, że odpady nie 

będą zbierane i odbierane 

selektywnie) 

120 litrów 34,00 35,00  

240 litrów 46,00 48,00  

1100 litrów 108,00 129,00  

KP 7 – 7000litrów 640,00 819,00  

Kontener na gruz o 

pojemności 7000 l
 

490,00 -  

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Liczba pojemników do 

odbioru w danym 

miesiącu 

 

            

Miesięczna kwota 

opłaty (stanowi iloczyn 

liczby pojemników z 

pozycji powyżej  i stawki 

opłaty  za wybrany 

pojemnik,  w zależności 

od zaznaczonego 

sposobu zbierania  i 

odbierania odpadów 

komunalnych, zgodnie z 

częścią H)   

 

            



K. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE 

LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

 

Stawka rocznej ryczałtowej  opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

 

 

204,00zł 

dla odpadów zbieranych  

 i odbieranych selektywnie 

 

 

 

210,00 zł 

dla odpadów zbieranych 

 i odbieranych 

nieselektywnie 

Wysokość rocznej ryczałtowej stawki  opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie  

nieruchomości wskazanej  w części D 

(wpisać  wysokość rocznej ryczałtowej stawki opłaty w 

zależności od zaznaczonego sposobu zbierania  i 

odbierania odpadów komunalnych, zgodnie z częścią H)   

 

 

 

 

(dla odpadów zbieranych i 

odbieranych selektywnie) 

 

 

 

 

(dla odpadów zbieranych i 

odbieranych  

nieselektywnie) 

 

 

L.  PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

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

               (miejscowość i data)                                                                                    (czytelny podpis) 

 

Ł. ADNOTACJE URZĘDU GMINY 

 

 

 

 


