
UCHWALA NR XV/110/2016
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
skladanej przez wlascicieli nieruchomosci

Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajizie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6n ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porzajiku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala sie^ co nastejmje:

§ 1. Okresla si? wzor deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
skladanej przez wlascicieli nieruchomosci potozonych na terenie Gminy Ostrowek, stanowiajcy zala_cznik
nr 1 i 2 do niniejszej uchwaly.

§ 2. Deklaracj?, o ktorej mowa w § 1, wlasciciel nieruchomosci obowiajzany jest zlozyc w terminie:

1)14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego mieszkanca;

2) 14 dni od dnia nastqpienia zmiany danych b?da_cych podstawa^ ustalenia wysokosci naleznej oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 1. Deklaracj? nalezy zlozyc wjeden z nastejDujajsych sposobow:

1) w siedzibie Urz^du Gminy w Ostrowku;

2) przeslac na adres: Urzajd Gminy w Ostrowku, 98-311 Ostowek 115;

3) przeslac w formie elektronicznej do Urz^du Gminy w Ostrowku za posrednictwem Elektronicznej
Platformy Uslug Administracji Pulblicznej.

2. Deklaracja w formie elektronicznej musi bye opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18
wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r.
poz. 1893) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiorow realizujajsych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114).

3. Format elektroniczny wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, skladanej przez wlascicieli nieruchomosci okreslony jest w formacie pilku PDF, DOC,
ODT udostejmionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod
adresem www.ostrowek.bip.gmina.pl oraz na stronie internetowej Urz^du Gminy w Ostrowku pod
adresem www.ostrowekgmina.pl

§4. Traci moc uchwala nr XXX/204/2013 Rady Gminy Ostrowek z dnia 29 pazdziernika 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej
przez wlasciciela nieruchomosci.

§ 5. Wykonanie uchwaiy powierza si? Wojtowi Gminy Ostrowek.
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§ 6. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego i wchodzi
w zycie po uptywie 14 dm od dnia jej ogloszenia.

Przewodnipzajzy Rady
Gminy* i ti i

AndrzeFWojewoda
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Zal^cznik Nr 1
Do uchwaty Nr XV/110/2016 Rady Gminy Ostrowek

z dnia 30 czerwca 2016r.

POLA JASNE WYPELNIA WLASCICIEL NIERUCHOMOSCI KOMPUTEROWO LUB RECZNIE,
DUZYMI, DRUKOWANYMI L1TERAM1, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

I. Dzieh-M iesiqc-Rok

DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI - dla nieruchomosci, na ktorych zamieszkuj^
mieszkahcy
Podstawa prawna:

Skladaja.cy:

Termin skiadania:

Ustawa z 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porza.dku w gminach
Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
Formularz przeznaczony jest dla wlascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkuja.

rnieszkahcy. Skladaja.cym jest: wlasciciel nieruchomosci, wspolwlasciciel, uzytkownik
wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaja.ce nieruchomosci w zarzajdzie
lul> uzytkowaniu, inne podmioty wfadajace nieruchomoscia. w rozumieniu ustawy o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.

Deklaracĵ  nalezy zlozyc w terminie 14 dni od nia zamieszkania na danej
nieruchomosci pierwszego mieszkarica oraz w przypadku zmiany danych
b$dacych podstawa. ustalenia wysokosci naleznej opiaty za gospodarowanie
odpadami.

A. ORGAN WLASCIWY DO ZLOZENIA DEKLARACJI
2. Organ wtaSciwy do zlozenia deklaracji

Wojt Gminy Ostrowek

3. Nazwa i adres siedziby organu, do ktorego nalezy
zlozyc doklaracj?:

Urza^d Gminy w Ostrowku
98-311 Ostrowek 115

B. OBOWIAZEK ZLOZENIA DEKLARACJI
Obowiazek zlozenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystosci i porza.dku w gminach
4. Cel zlozenia deklaracji (zaznaczyc odpowiednia, kratk^ znakiem x)

I I pierwsza deklaracja (data powstania obowiazku opiaty)

I I nowa deklaracja (w przypadku zmiany liczby osob b^da^cych podstawa. ustalenia wysokosci opiaty)

(data zaistnienia zmiany)

I I wygasniecie obowiazku uiszczania opiaty (data zaistnienia zmian)

Zgodnie z art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa

[ I korekta deklaracji (data zaistnienia zmian lub okres, ktorego dotyczy korekta)

C. PODMIOT ZOBOWIAZANY DO ZLOZENIA DEKLARACJI

I I Uzytkownik wieczysty

5. Rodzaj podmiotu (znaczyc odpowiedni% kratk? znakiem x)

LJ Wlasciciel nieruchomosci I I Wspolwlasciciel
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Jednostki organizacyjne i osoby posiadaja.ee nieruchomosci

wzarza_dzie lub uzytkowaniu
Inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
zaznaczyc odpowiednia^ kratke. znakiem x)

LJ osoba fizyczna osoba prawna n jednostka organizacyjna nie
posiadajqca osobowosci prawnej

6. lmi$ i Nazwisko (dot. os6b fizycznych) / Pelna Nazwa (dot. os6b prawnych oraz jednostek nieposiadaja.cych osobowosci
prawnej)

7. \m\$ ojca 8. Imie, matki

10.NIP/REGON
9. PESEL

11. Telefon (pole nieobowiazkowe) 12. Adres poczty elektronicznej (pole nieobowiazkowe)

D.1. DANE NIERUCHOMOSCI - na ktorej powstaja, odpady komunalne

13. Ulica 14. Nrdomu 15. Nrlokalu

16. Miejscowosc 17. Kod pocztowy 18. Poczta

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI -jeSli jest inny, niz adres nieruchomosci z D.1.

19. Kraj 20. Wojewodztwo 21. Powtat

22. Gmina 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu

26. Miejscowosc 27. Kod pocztowy 28. Poczta

Jednoczesnie oswiadczam, iz odpady z nieruchomosci be.da_ zbierane w sposob:
(znaczyc odpowiednia. kratk^ znakiem x)

selektywny nieselektywny

E. OPLATAZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOWIUNALNYMI
-z nieruchomosci zamieszkalej
Stawka optaty okreslona w Uchwale Rady Gminy Ostrowek w sprawie wyboru metody ustalania
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej oplaty

Liczba osob zamieszkujijcych nieruchomo^c wskazanq w cz^sci D.1.

Miesi^czna kwota oplaty (kwotf z poz. 29 nalezy pomnozyc przez liczbQ osob wskazanqw poz.
30)

29.

zl

30.

31.
zt/miesia.c

F. PODPIS OSOBY SKLADAJ^CEJ DEKLARACJ^
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32. Data 33. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; piecza.tka osoby upowaznionej)

POUCZENIE
W przypadku nie wplacenia w okreslonych ustawowo terminach kwoty optaty z poz. 31, wplacenia
jej w niepelnej wysokosci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw$ do wystawienia tytulu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599)

OBJASNIENIA
Cz?sc B.
Wtesciciel nieruchomosci jest obowiazany zlo±yc do Wojta Gminy Ostr6wek deklaracj^ o wysokosci optaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomosci pierwszego mieszkahca. W przypadku zmiany danych b§daj=ych podstawa, ustalenia
wysokosci naleznej optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wtasciciel nieruchomosci jest
obowiazany zlozyc nowa^deklaracj^ w terminie 14 dni od dnia nastapienia zmiany.
Zgodnie z art. 60 cytowanej ustawy w razie niezto±enia deklaracji o wysokosci optaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo uzasadnionycn wajpliwosci co do danych zawartych w deklaracji wtasciwy
organ okresla, w drodze decyzji, wysokosb oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorajc pod
uwag§ dost^pne dane wlasciwe dla wybranej przez rad§ gminy metody, bajd2 uzasadnione szacunki do
okreslenia wysokosci tej oplaty.
Cz<?sc C.
NaleZy zaznaczy6 wtasciwy kwadrat.
Cze>6 D.
Je±eli wtasciciel posiada kilka nieruchomosci, dla ka±dej nieruchomosci nale±y zto2yc odrebna. deklaracj^.
Celem zebrania danych jest dopetnienie obowiazk6w okreslonych w przepisach prawa, w tym: ewidencji
deklaracji, ewidencji finansowo-ksi^gowej w zakresie rozliczert z wlascicielami nieruchomosci,
prowadzenie post^powari administracyjnych oraz windykacji i egzekucji w zakresie optaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiazek podania danych wynika z art. 6m ust 1, 1a i 1b
ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.
250).
Cze&6 E.
Wysokosc miesiecznej stawki optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrebna
uchwata Rady Gminy Ostrbwek.
Cz^stotliwosc uiszczania optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi okreslaja^ca okres
rozliczeniowy reguluje odrebna uchwaia Rady Gminy Ostrbwek.
Informacje o stawkach optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mozna znale2c na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostrowek pod adresem www.ostrowek.bip.qmina.pl lub
wUrz^dzie Gminy w Ostrbwku 98-311, Ostrbwek 115.

G. ADNOTACJE ORGANU

Przewodnli/jacyH
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Zal^cznik Nr 2
Do uchwaty Nr XV/110/2016 Rady Gminy Ostrowek

z dnia 30 czerwca 2016r.

POLA JASNE WYPELNIA WLASCICIEL NIERUCHOMOSCI KOMPUTEROWO LUB RECZNIE,
DUZYMI, DRUKOWANYM1 L1TERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI - domki letniskowe i inne nieruchomosci
wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe

. Dzien-Miesia,c-Rok

Podstawa prawna:

Skladajqcy:

Termin skladania:

Ustawa z 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porza^dku w gminach
Dz. U.z 2016 r.poz. 250}
Formularz przeznaczony jest dla nieruchomosci, na ktorych znajduj;, si<;

domki letniskowe lub inne nieruchomosci wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczy nkowe. Skladaja^cy m jest: wlasciciel nieruchomosci, wspoiwtasciciel,
uzytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaja.ce nieruchomosci
wzarza,dzie lub uzytkowaniu, inne podmioty wladaja^ce nieruchomoscia. w rozumieniu
ustawy o utrzymaniu czystosci i porza^dku w gminach.

Deklaracje nalezy zlozyc wterminie 14dni od nia zamteszkania na danej
nieruchomosci pierwszego mieszkarica oraz w przypadku zmiany danych
beda.cych podstawa. ustalenia wysokosci naleznej opiaty za gospodarowanie
odpadami.

A. ORGAN WLASCIWY DO ZLOZENIA DEKLARACJI
2. Organ wlasciwy do zlozenia deklaracji

Wojt Gminy Ostrowek

3. Nazwa i adres siedziby organu, do ktorego naiezy
zlozyc deklaracjc:

Urza^d Gminy w Ostrowku
98-311 Ostrowek 115

B. OBOWIAZEK ZLOZENIA DEKLARACJI
Obowia^zek zlozenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
4. Cel zlozenia deklaracji (zaznaczyc odpowiednia. kratk^ znakiem x)

n pierwsza dcklaracja (data powstania obowia,zku opiaty)

nowa deklaracja (w przypadku zmiany liczby domkow letniskowych bedqcych podstawa. ustalenia
vwysokosci opiaty) J.

(dnta zaistnienia zmiany)

I I wygasniecie obowia,zku uiszczania opiaty (data zaistnienia zmian)

Zgodnie z art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa

| I korekta deklaracji (data zaistnienia zmian lub okres, ktorego dotyczy korekta)

C. PODMIOT ZOBOWIAZANY DO ZLOZENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu (znaczyc odpowiednia. kratk$ znakiem x)

Wlasciciel nieruchomosci I—I Wspolwlasciciel

Jednostki organizacyjne i osoby posiadaja.ce nieruchomosci
wzarza^dzie lub uzytkowaniu

n

! J

Uzytkownik wieczysty

Inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
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6. Imie i Nazwisko (dot. osob fizycznych) / Pelna Nazwa (dot. osob prawnych oraz jednostek nieposiadajacych osobowosci
prawnej)

zaznaczyc odpowiednia. kratke znakiem x)

I | osoba fizyczna I i osoba prawna I—I jednostka organizacyjna nie
posiadaja_ca osobowosci prawnej

. Imie ojca 8. Imie matki

10.NIP/REGON
9. PESEL

1. Telefon (pole nieobowia.zkowe} 12. Adres poczty elektronicznej {pole nieobowiazkowe)

3.1. DANE NIERUCHOMOSCI - na ktbrej powstajqodpady komunalne

13. Ulica 14. Mr domu 15. Nrlokalu

16. Miejscowosc 17. Kod pocztowy 18. Poczta

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI - jeSli jest inny, niz adres nieruchomosci z D.1.

19. Kraj 20. Wojewodztwo 21. Powiat

22. Gmina 23. Ulica 24. Nr domu 25. Mr lokalu

26. Miejscowosc 27. Kod pocztowy 28. Poczta

Jednoczesnie oswiadczam, iz odpady z nieruchomosci bed^ zbierane w sposob:
;znaczyc odpowiedni^ kratke znakiem x)

selektywny nieseloktywny

E. OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
-z domku letniskowego lub innej nieruchomosci wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
Ry czattowii stawka optaty okreslona w Uchwale Rady Gminy Ostrowek w sprawie ustalania
stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej
nieruchomosci wykorzystywanej na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe

Liczba domkow letniskowych lub innych nieruchomosci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe

29.

/I

30.

Wysokosc rocznej optaty (kwote z poz. 29 nalezy pomnozyc przez liczbe osob wskazang w poz.
30)

31.
zl/rok

F. PODPIS OSOBY SKLADAJACEJ DEKLARACJA

32. Data 33. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; piecza.tka osoby upowaznionej)

POUCZENIE
W przypadku nie wplacenia w okreslonych terminach kwoty optaty z poz. 31, wptacenia jej w
niepelnej wysokosci, niniejsza deklaracja stanowi podstawt? do wystawienia tytulu wykonawczego,
zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postgpowaniu egzekucyjnym
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w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599)

OBJASNIENIA
Cz^sc B.
Wtasciciel nieruchomosci jest obowiazany ztozyc do Wbjta Gminy Ostrbwek deklaracje. o wysokosci optaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomosci pierwszego mieszkanca. W przypadku zmiany danych bedajsych podstaw^ustalenia
wysokosci naleznej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wlasciciel nieruchomosci jest
obowiazany zlozyc nowa. deklaracj^ w terminie 14 dni od dnia nastapienia zmiany.
Zgodnie z art. 60 cytowanej ustawy w razie niezlozenia deklaracji o wysokosci optaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wajtpliwosci co do danych zawartych w deklaracji wtasciwy
organ okresla, w drodze decyzji, wysokosb optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorac pod

age dostepne dane wtasciwe dla wybranej przez rad§ gminy metody, bajdz w uzasadnione szacunki do
okreslenia wysokosci tej optaty.

?sc C.
Nale2y zaznaczyd wlasciwy kwadrat.
Czpsc D.
Jeieli wtesciciel posiada kilka nieruchomosci, dla kazdej nieruchomosci nalezy ztozyc odrebna^ deklaracje.
Celem zebrania danych jest dopeinienie obowiazkbw okreslonych w przepisach prawa, w tym: ewidencji
deklaracji, ewidencji finansowo-ksi^gowej w zakresie rozliczeh z wtascicielami nieruchomosci,
prowadzenie post^powart administracyjnych oraz windykacji i egzekucji w zakresie optaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiazek podania danych wynika z art. 6m ust 1, 1a i 1b
ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.
250).
Cz^sc E.
Wysokos6 ryczattowej stawki optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego
lub innej nieruchomosci wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe reguluje odr^bna uchwata
Rady Gminy Ostrbwek.
Cz^stotliwosC uiszczania optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi okreslaja^ca okres
rozliczeniowy reguluje odrebna uchwata Rady Gminy Ostrbwek.
Informacje: o stawkach optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mozna znalezb na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostrbwek pod adresem www.ostrowek.bip.qmina.pl lub
w Urzedzie Gminy w Ostrbwku 98-311, Ostrbwek 115.

G. ADNOTACJE ORGANU

Przewodjifc&cy

[UU
AndrzejJWoje voda

ady
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