
Zał. nr 1 do Uchwały Nr 210/XXI/16 Rady Miejskiej w  Nowej Rudzie z dnia 1 lipca 2016 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NALEŻY WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO, RĘCZNIE
DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB GRANATOWYM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Składający:

Organ właściwy do złożenia deklaracji:

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 250)

Właściciel  nieruchomości  w  myśl  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i
porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, która jest zamieszkała, niezamieszkała,
na której powstają odpady komunalne, w części zamieszkała oraz w części niezamieszkała, na której
powstają odpady komunalne,  domkiem letniskowym lub inną nieruchomością  wykorzystywaną na
cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywaną jedynie przez część roku

BURMISTRZ MIASTA NOWA RUDA

A.MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Miejski w Nowej Rudzie
Rynek nr 1
57-400  Nowa Ruda

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
 1. pierwsza deklaracja, data powstania obowiązku: …...................................................................................................
 2. nowa deklaracja, data zaistnienia zmiany: …..............................................................................................................
 3. korekta deklaracji, okres którego dotyczy deklaracja: …............................................................................................
 4. wygaśnięcie obowiązku, data wygaśnięcia obowiązku: .............................................................................................
uzasadnienie zmiany deklaracji:.….....................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................................

C.OKREŚLENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

1.Składający deklarację (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
 właściciel                współwłaściciel            najemca, dzierżawca          użytkownik wieczysty

 wspólnota mieszkaniowa    spółdzielnia mieszkaniowa             

 inny podmiot władający nieruchomością (określić jaki – np. spadkobierca) ….........................................   

2. Rodzaj podmiotu składającego deklarację (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
 osoba fizyczna             osoba prawna          jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej  

D. Dane identyfikacyjne

Nazwisko Pierwsze i drugie imię

Numer PESEL (osoby fizyczne) Imię ojca Imię matki

FIRMA / INSTYTUCJA

Nazwa pełna

Identyfikator REGON Numer NIP

E. Adres zamieszkania/siedziby zobowiązanego
Kraj Województwo Powiat Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość

Kod pocztowy Poczta Telefon kontaktowy (nie wymagane) Adres e – mail  (nie wymagane)



F. Adres do korespondencji (podać, jeśli jest inny niż zamieszkania / siedziby) 
Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

G. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ NOWA RUDA, NA KTÓREJ 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Ulica Numer budynku Numer lokalu

numer działki (wypełnić w przypadku braku numeru porządkowego nieruchomości )

H. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w 
części G niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone 
w sposób selektywny (należy zaznaczyć właściwy 
kwadrat)              

 TAK  NIE

NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI G JEST (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

 Zamieszkała 
(nieruchomość, na której 
zamieszkują mieszkańcy)

 Niezamieszkała, na której 
powstają odpady komunalne 
(w tym m. in.: nieruchomość 
na której prowadzona jest 
działalność gospodarcza, 
budynki użyteczności 
publicznej, ogrody działkowe, 
cmentarze)

 W części zamieszkała oraz 
w części niezamieszkała, na 
której powstają odpady 
komunalne

 Domkiem letniskowym lub 
inną nieruchomością 
wykorzystywaną na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe 
wykorzystywaną jedynie przez
część roku

OBLICZENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

I. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość 
wskazaną w części G – liczba faktycznie zamieszkałych
osób

Miesięczna stawka opłaty – zgodnie z Uchwałą Rady 
Miasta w Nowej Rudzie w sprawie wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wysokość miesięcznej 
opłaty – iloczyn ilości osób
i stawki opłaty 

1. 2.
selektywnie

3.
nieselektywnie

5.

             
    Ilość osób ….............................. …..............................zł …..............................zł ….......................zł/miesiąc

Ilość osób posiadających
Kartę Dużej Rodziny …............................... …...................................................................................zł ….......................zł/miesiąc

Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ….......................zł/miesiąc

Czy nieruchomość wskazana w części F niniejszej 
deklaracji wyposażona jest w kompostownik? 
(w przypadku zaznaczenia pozycji „TAK” należy podać pojemność 
kompostownika)

 
   TAK      NIE

…..............................m3

J. DOTYCZY WŁAŚCICIELI DOMKÓW LETNISKOWYCH LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI 
WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH
JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Ryczałtowa roczna stawka opłaty od jednego domku letniskowego lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 
wykorzystywanej jedynie przez część roku (na podstawie Uchwały Rady 
Miasta w Nowej Rudzie)

…..............................zł

Liczba domków letniskowych znajdujących się na terenie nieruchomości 
…..............................

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
rok w przypadku, gdy na terenie nieruchomości znajduje się więcej niż jeden
domek letniskowy 

…..............................zł



K. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ 
ODPADY KOMUNALNE 
Wyliczenie miesięcznej minimalnej pojemności pojemników na odpady:

Pojemność jednostkowa [l] Ilość Pojemność tygodniowa Średnia ilość tygodni w
miesiącu

Pojemność miesięczna

1. 2. 3. 4. 5.

4

Należy wyliczyć i podać zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w Nowej Rudzie w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie
Gminy Miejskiej Nowa Ruda

STAWKA OPŁATY ZA POJEMNIK OKREŚLONA W UCHWALE RADY MIASTA W NOWEJ
RUDZIE W SPRAWIE USTALENIA  STAWKI ZA POJEMNIK O OKREŚLONEJ POJEMNOŚCI 

SPOSÓB USTALENIA OPŁATY 

I.
Pojemność pojemników 
na odpady [l]

II.
Stawka opłaty za pojemnik [zł]

III.
Liczba pojemników [szt.]

IV.
Wysokość miesięcznej 
opłaty (iloczyn kolumn II.
a) x III. lub II. b) x III.)a) zbierane selektywnie b) zbierane 

nieselektywnie

60

110

120

240

550

660

770

1100

6000

7000

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi …..............................zł

L. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI JEST ZAMIESZKAŁA (DZIAŁ I) I
W CZĘŚCI JEST NIEZAMIESZKAŁA, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (DZIAŁ K)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
(suma kwot z Działu I i Działu K)

…..............................zł

Niniejsza deklaracja  stanowi  podstawę do wystawienia  tytułu  wykonawczego,  zgodnie  z  przepisami  ustawy z  dnia
17 czerwca 1966 r . o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz. U. z 2016 r.,  poz. 599)

M. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ

.....................................................................                                                    ..........................................................
                       (miejscowość i data)                                                                                                                  (czytelny podpis)

N. ADNOTACJE URZĘDOWE

Data przyjęcia deklaracji Podpis przyjmującego deklarację



OBJAŚNIENIA DODATKOWE

1. Deklarację składa się oddzielnie dla każdej nieruchomości.
2. Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć „X” w przypadku, gdy właściciel nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, której dotyczy deklaracja. 
3. Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m. in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w

złożonej już deklaracji. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne
uzasadnienie przyczyn korekty.

4. Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości. 

 Wyciąg z Uchwały Rady Miasta Nowa Ruda w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda

Łączna  minimalna  pojemność  pojemników  na  zmieszane  odpady  komunalne  powinna  wynikać  z  następujących  średnich  ilości  odpadów
komunalnych wytwarzanych w ciągu tygodnia:

1) dla budynków zamieszkałych- 40 l na jednego mieszkańca;
2) w przypadku segregacji odpadów – 20 l na jednego mieszkańca;
3) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi niżej – 10 l na każdego pracownika oraz 0,5 l na

każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego;
4) dla szkół wszelkiego typu – 2 l na każdego ucznia, studenta i pracownika;
5) dla żłobków i przedszkoli – 5 l na każde dziecko i pracownika;
6) dla lokali handlowych – 30 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal;
7) dla punktów handlowych poza lokalem – 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na każdy

punkt;
8) dla lokali  gastronomicznych – 10 l  na jedno miejsce konsumpcyjne,  dotyczy to także miejsc w tzw.  ogródkach zlokalizowanych  na

zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l;
9) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;
10) dla  zakładów  rzemieślniczych,  usługowych  i  produkcyjnych  w  odniesieniu  do  pomieszczeń  biurowych  i  socjalnych  –  pojemnik  o

pojemności 120 l na każdych 10 pracowników;
11) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. – 40 l na jedno łóżko;
12) dla ogródków działkowych 60 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31 października każdego roku, i 5 litrów poza tym

okresem;
13) dla  nieruchomości  zamieszkałych  na  stałe  położonych  na  ogródkach  działkowych  – przyjmuje  się  normatyw  taki  jak dla  zabudowy

jednorodzinnej;
w wypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co
najmniej jednego pojemnika na odpady.

Wyciąg z Uchwały Rady Miasta Nowa Ruda w sprawie ustalenia stawki 
za pojemnik o określonej pojemności

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę za pojemnik w wysokości:

1) o pojemności 60l - 15,00 zł
2) o pojemności 110 l - 27,00 zł
3) o pojemności 120 l - 30,00 zł
4) o pojemności 240 l - 60,00 zł
5) o pojemności 550 l - 137,00 zł
6) o pojemności 660 l - 165,00 zł
7) o pojemności 770 l - 192,00 zł
8) o pojemności 1100l - 275,00 zł
9) o pojemności 6000l - 1.500,00 zł
10) o pojemności 7000l - 1.750,00 zł

Od właścicieli nieruchomości,  na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane w sposób
selektywny ustala się niższą stawkę za pojemnik w wysokości:

1) o pojemności 60 l - 8,50 zł
2) o pojemności 110 l - 15,50 zł
3) o pojemności 120 l - 17,00 zł
4) o pojemności 240 l - 34,00 zł
5) o pojemności 550 l - 77,00 zł
6) o pojemności 660 l - 92,00 zł
7) o pojemności 770 l - 108,00 zł
8) o pojemności 1100l - 154,00 zł
9) o pojemności 6000l - 840,00 zł
10) o pojemności 7000l - 980,00 zł


