
 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁA ŚCICIEL NIERUCHOMO ŚCI KOMPUTEROWO LUB R ĘCZNIE, 

DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM K OLOREM 
 
1. Dzień-Miesi ąc-Rok   ........................................... ...... 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI –  dla nieruchomo ści, na których zamieszkuj ą 
mieszka ńcy 
Podstawa prawna:                               Ustawa z 13 wrze śnia 1996 r. o utrzymaniu czysto ści i porz ądku w gminach  
                                                                 Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 
Składający:                                             For mularz przeznaczony jest dla w łaścicieli nieruchomo ści, na których zamieszkuj ą 

mieszka ńcy. Sk ładającym jest: w łaściciel nieruchomo ści, wspó łw łaściciel, u żytkownik 
wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posi adające nieruchomo ści w 
zarządzie lub u żytkowaniu, inne podmioty w ładające nieruchomo ścią w rozumieniu 
ustawy o utrzymaniu czysto ści  
i porz ądku w  gminach. 

Termin sk ładania:                                Deklaracj ę należy złożyć w terminie 14 dni od nia zamieszkania na danej 
                                                                 nieruchomo ści pierwszego mieszka ńca oraz w przypadku zmiany danych   
                                                                 będącyc podstaw ą ustalenia wysoko ści nale żnej op łaty za gospodarowanie  
                                                                 odpadami.  

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
2. Organ w łaściwy do z łożenia deklaracji  
 

Wójt Gminy Ostrówek 

3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego nale ży 
złożyć deklaracj ę: 

Urząd Gminy w Ostrówku 
98- 311 Ostrówek 115 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Obowi ązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy o utrzymani u czysto ści i porz ądku w gm inach  
4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczy ć odpowiedni ą kratk ę znakiem x)  

        □    pierwsza deklaracja (data powstania obowi ązku op łaty) ...................................                                               

         □    nowa deklaracja (w przypadku zmiany liczby osób   będących podstaw ą ustalenia wysoko ści op łaty)  

                                            
                    (data zaistnienia zmiany)  .......................................                                              

          □  wygaśnięcie obowi ązku uiszczania op łaty (data zaistnienia zmian)   ..........................................                  

           

Zgodnie z art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa  

          □    korekta deklaracji (data zaistnienia zmian lub okres, którego dotyczy korekta)  ..............................................                 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
         5.  Rodzaj podmiotu (znaczy ć odpowiedni ą kratk ę znakiem x)  

         □    Właściciel nieruchomo ści                        □    Wspó łwłaściciel                               □    Użytkownik wieczysty  

 

        □     Jednostki organizacyjne i osoby posiadaj ące  nieruchomo ści                            □   Inny    

                     w zarządzie lub u żytkowaniu                                                          

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 
(zaznaczyć odpowiedni ą kratk ę znakiem x)  



       □       osoba fizyczna                     □          osoba prawna                      □       jednostka organizacyjna nie  

                                                                                                                                                  posiada jąca osobowo ści prawnej 

6. Imię i Nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pe łna Nazwa (dot. osób prawnych oraz  jednostek nieposiadaj ących osobowo ści 
prawnej)  
 
................................................................................................................................................................................................................... 

 
7. Imię ojca ............................................. ...................................... 8. Imię matki ............................................ ................................... 

 
9. PESEL ........................................................................................ 

10.NIP/REGON 
........................................................................................................ 

11. Telefon (pole nieobowi ązkowe)  
 
........................................................................................................ 

12. Adres poczty elektronicznej (pole nieobowi ązkowe)  
 
........................................................................................................ 

D.1. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstaj ą odpady komunalne  

13. Ulica  
 

14. Nr domu  15. Nr lokalu  

16. Miejscowo ść 
 

17. Kod pocztowy  18. Poczta  

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, ni ż adres nieruchomo ści z D.1. 

19. Kraj  
 

20. Województwo  21. Powiat  

22. Gmina  
 

23. Ulica  24. Nr domu  25. Nr lokalu  

26. Miejscowo ść 
 

27. Kod pocztowy  28. Poczta  
 

Jednocze śnie o świadczam, i ż odpady z nieruchomo ści b ędą zbierane w sposób:  
(znaczyć odpowiedni ą kratk ę znakiem x) 

                                 □     selektywny                                □       nieselektywny 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
- z nieruchomo ści zamieszka łej 

Stawka op łaty okre ślona w  Uchwale Rady Gminy Ostrówek w sprawie wybor u metody 
ustalania op łaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ust alania stawki tej op łaty 

29.                                                                           
 
                                            zł 

Liczba osób zamieszkuj ących nieruchomo ść wskazan ą w części D.1. 30. 

Miesi ęczna kwota op łaty (kwot ę z poz. 29 nale ży pomno żyć przez liczb ę osób wskazanych w 
poz. 30) 

31. 
zł/miesi ąc 

F. PODPIS OSOBY SKŁADAJ ĄCEJ DEKLARACJ Ę 

32. Data 
 
 

         33.  Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska ; piecz ątka osoby upowa żnionej)  
 
 
 

POUCZENIE 
W przypadku nie wp łacenia w okre ślonych ustawowo terminach kwoty op łaty z poz. 31, wp łacenia 
jej w niepe łnej wysoko ści, niniejsza deklaracja stanowi podstaw ę do wystawienia tytu łu 
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czer wca 1966 r. o post ępowaniu egzekucyjnym  
w administracji (Dz. U. z 2016r. poz. 599) 



OBJAŚNIENIA 
Część B.  
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Ostrówek deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca. 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 dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, bądź w uzasadnione szacunki do 
określenia wysokości tej opłaty.  
Część C. 
Należy zaznaczyć właściwy kwadrat. 
Część D. 
Jeżeli właściciel posiada kilka nieruchomości, dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
Celem zebrania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym: ewidencji 
deklaracji, ewidencji finansowo-księgowej w zakresie rozliczeń z właścicielami nieruchomości, prowadzenie 
postępowań administracyjnych oraz windykacji i egzekucji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Obowiązek podania danych wynika z art. 6m ust 1, 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz.250). 
Część E. 
Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała 
Rady Gminy Ostrówek.  
Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określająca okres 
rozliczeniowy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Ostrówek.  
Informację o stawkach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można znależć na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ostrówku pod adresem www.ostrowek.bip.gmina.pl lub  
w Urzędzie Gminy w Ostrówku 98-311, Ostrówek 115. 

G. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


