
 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI 

________________________________________________________________________________________________  

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna:             Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

                                          (tekst  jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010). 
 

Składający:                       Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 

                                          wieczystych  oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub  

                                          użytkowaniu,    a także innych podmiotów władających nieruchomością.                   
                                          

Miejsce składania:            Urząd Miasta i  Gminy Ostrzeszów, Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów. 

Termin składania:             W terminie do 31 stycznia 2020r, a także 1) terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej  

                                           nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów  

                                           komunalnych.  W terminie10 dni w przypadku zaistnienia zmiany. 

Organ właściwy                 

do złożenia deklaracji:      Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów 
    

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     □    pierwsza deklaracja                               

     □    zmiana danych zawartych w deklaracji       

 

         ………………………………….……… 

         (dzień – miesiąc – rok) 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 
 

 

Składający: 

□    osoba fizyczna            □    osoba prawna           □    jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
 

Tytuł prawny do nieruchomości/forma władania nieruchomością:  

□   właściciel                             □   współwłaściciel                            

□   użytkownik wieczysty         □   zarządca nieruchomości lub użytkownik   

□   inny podmiot władający nieruchomością (najemca, dzierżawca) 
 

Nazwisko * 
 

Imię*  
 

 

 

Drugie imię* 

 

Numer PESEL* 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 Numer telefonu  

 

Pełna nazwa ** 

Identyfikator REGON** 

 

Numer NIP** 

 

Adres e-mail 

 

 
 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Ulica 

 

 

Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

D. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 
E.  

Kraj 

 

 

Województwo Powiat Gmina 

Ulica 

 

 

Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

 

Kod pocztowy Poczta 



 

1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje:  ……….…………. 
                                                                                                                                                                                                                    (liczba mieszkańców) 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
 

….………………….……….      X      ………………………………      =      ………………………….………… zł 
             (liczba mieszkańców)                                                     (stawka opłaty)                                         (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

 
 

 

2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 
 

 

 

Wyliczenie miesięcznej 

opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi (iloczyn 

stawki opłaty i liczby 

pojemników 

 A lub B x C = D):                                     

 

Wielkość 

pojemnika 

Stawka opłaty za pojemnikB  

Liczba 

pojemników  

(C) 

Wysokość 

miesięcznej 

opłaty (D) 
Odpady zbierane 

selektywnie (A) 

Odpady zbierane 

nieselektywnie (B) 

120 l 
 

 

   

240 l 
 

 

   

1100 l 
 

 

   

Kontener KP 7 

(7m3) 

 

 

   

 

MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY:  ……………………………… zł 

 
 

 

E.  DANE DODATKOWE (właściwe zaznaczyć) 
 

 

 Na nieruchomości znajduje się kompostownik:                                  □ nie                 □ tak o pojemności ……….m3 

 

 

 

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
 

 
 

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

G. ADNOTACJE ORGANU 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż administratorem Państwa danych jest                                          

Miasto i Gmina Ostrzeszów z siedzibą przy: ul. Zamkowa 31,  63 — 500 Ostrzeszów. Pani/Pana 

dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze danych, na podstawie  art. 6 ust. 1 pkt c RODO, a w szczególności w celu 

naliczenia i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 6n ust.1 i ust.2 ustawy 

 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego. 

Przysługuje Pani/Panu prawo: 

❖ dostępu do treści swoich danych 

❖ prawo ich sprostowania – gdy dane osobowe będą nieprawdziwe 



❖ prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych– jeśli 

stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana 

narusza przepisy RODO, 

Dane są przetwarzane w sposób automatyczny i są profilowane. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

 

Pouczenie: 
   

1. Zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.) niniejsza deklaracja 

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w myśl przepisów ustawy  

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

z 2018 poz. 1314 ze zm.) 

 

2. 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 Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów określa,  

w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

 

 

 
 

 

Objaśnienia: 

 

1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Ostrzeszów deklaracje 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. 

2. W przypadku zmiany 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 w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 

miejscu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana. 

 

 
 

1) Uchylone uchwałą nr 27/1563/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 

 

 

 

 

 


