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Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Ostrołęki !

Oddajemy w Wasze ręce pierw-
szy numer samorządowego 
magazynu poświęconego   naj-
ważniejszym problemom naszej 
wspólnoty. Co miesiąc będziemy 
informować o pracach samorzą-
du, o naszych kłopotach i suk-
cesach, bieżących wydatkach, 
inwestycjach, o różnych ,  istot-
nych wydarzeniach mających 
wpływ na rozwój Ostrołęki.

Te informacje o działaniach 
samorządu, informacje oparte na 
dokumentach, uchwałach, staty-
stykach, informacje „z pierwszej 

ręki” każdemu spośród Państwa 
po prostu się  należą. Mamy na-
dzieję, że sprawy przedstawione  
w Ostrołęce Samorządowej po-
zwolą Państwu przebić się przez 
to, co z ideologiczną niechęcią po-
daje część ostrołęckich mediów  
i w sposób bardziej obiektyw-
ny ocenić sprawy, które się  
w Ostrołęce dzieją.

 Pierwszy numer Ostrołęki 
Samorządowej zdominowany 
jest przez temat związany z przy-
gotowaniami do wprowadzenia 
nowych zasad odbioru śmieci  
i gospodarki odpadami. Te trud-
ne zadania, narzucone samo-
rządom przez ustawy rządowo 

– parlamentarne, a zwłaszcza 
przez dyrektywy Unii Euro-
pejskiej, budzą niepokój także  
w naszym mieście.  Istotne jest 
to, byśmy wszyscy cierpliwie 
zapoznali się nowymi zasadami  
i obowiązkami. W naszej gaze-
cie znajdą Państwo wiele po-
trzebnych informacji. Mamy 
nadzieję, że dzięki nim uda się 
uniknąć błędów przy wprowa-
dzaniu nowych regulacji i roz-
wiać Państwa wątpliwości odno-
śnie zmian, jakie przyniosą.

Życzymy dobrej lektury.

Redakcja

PAMIĘTAJ...
•	 Aby złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi do 28 lutego 2013 r.
•	 Aby na dzień 30 czerwca 2013 r. rozwiązać umowę z przedsiębiorcą do-
tychczas odbierającym odpady komunalne.
•	 Od 1 lipca 2013 r. to na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek 
wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki na odpady oraz 
dbanie o ich czystość.
•	 W Ostrołęce organizacją systemu gospodarowania odpadami zajmuje 
się Urząd Miasta i Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, dotyczącymi 
funkcjonowania nowego systemu: 
•	 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, ul. Ko-
ściuszki 45, pokój 208, nr tel. (29) 765 43 90
•	 Punkt OTBS, ul. Gorbatowa 15, sala 65A (pałacyk), 15-28 lutego  
w godz. 10-17, w soboty od 10 do 15.
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Nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach nakłada na samorzą-
dy nowe obowiązki, związane z uporządko-
waniem gospodarki odpadami komunalny-
mi oraz wypełnieniem zobowiązań Polski 

wobec Unii Europejskiej. 
Zgodnie z ustawowym terminem nowe 

zasady będą obowiązywały od 1 lipca 2013 r.
Od tego dnia Miasto będzie odpowia-

dało za gospodarowanie odpadami na swo-

im terenie w zamian za opłatę uiszczaną 
przez właścicieli nieruchomości. Przedsię-
biorcy, którzy będą mogli odbierać odpady 
z poszczególnych sektorów Miasta zostaną 
wyłonieni w drodze przetargu.

Śmieci po nowemu

Porównanie podstawowych założeń dotychczasowego i nowego 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi

 
 

STARY SYSTEM NOWY SYSTEM 
Mieszkańcy i przedsiębiorcy sami podpisują umowy na 
wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorcami lub 
gminną jednostką organizacyjną. 

Miasto wyłania w drodze przetargu przedsiębiorstwa, które 
będą odbierały odpady od właścicieli nieruchomości i 
zawiera z nimi umowy na odbiór odpadów komunalnych. 

Odbiorca odpadów komunalnych sam określa opłatę na 
podstawie ilości odebranych odpadów od właścicieli 
posesji, na ogół od pojemnika. 

Miasto ustala sposób naliczania opłaty za odbiór odpadów 
komunalnych, jej wysokość, tryb i częstotliwość uiszczania 
drogą uchwał.  

Część właścicieli nie zawierała umów na odbiór 
odpadów, albo zawierała umowę na ilości odpadów 
niższe od faktycznie wytwarzanych. 

System gospodarki odpadami obejmie wszystkich 
mieszkańców oraz przedsiębiorców- każdy właściciel 
nieruchomości będzie musiał złożyć deklarację, na 
podstawie której naliczana będzie opłata (w przypadku 
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych deklaracje wypełnią 
zarządcy). 

Brak nadzoru nad firmami odbierającymi odpady 
w zakresie prawidłowego ich zagospodarowania. 

Miasto będzie kontrolowało przedsiębiorstwa, które będą 
sporządzać kwartalne sprawozdania. 

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki oraz dbanie o 
ich czystość ciążyło na firmach odbierających odpady. 

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do 
wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość 
pojemników oraz do zapewnienia ich czystości. 

Firma wywozi odpady komunalne do dowolnej instalacji 
lub na składowisko. 

Firma musi oddawać odpady zmieszane do wskazanych 
instalacji regionalnych, w których będą przetwarzane 
odpady. 

Wysoki procent odpadów przeznaczonych do 
składowania i bardzo niski udział odpadów 
segregowanych. 

Zmiany zmierzają do ograniczenie składowania odpadów.  
Opłacalne będzie segregowanie odpadów – niższa opłata. 

Przedsiębiorstwo odbiera określoną przez właściciela 
nieruchomości ilość odpadów. Brak skutecznego 
nadzoru powoduje, że pozostała ilość odpadów w 
praktyce była nielegalnie palona w piecach, wywożona 
do lasów lub wyrzucana do cieków i zbiorników 
wodnych oraz podrzucana do cudzych pojemników. 

Odbiorca zobowiązany będzie odebrać każdą ilość odpadów 
z gospodarstw domowych bez dodatkowych kosztów - nie 
będzie się opłacało podrzucanie odpadów sąsiadom lub 
wyrzucanie ich do lasu. 
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Ostrołęka, styczeń 2013 r.

Szanowni Mieszkańcy Ostrołęki !

W najbliższych miesiącach musimy wspólnie zmierzyć się z zadaniami, które 
wyznaczają nam nowe zasady gospodarki odpadami. Pragnę  przypomnieć, że to 
dyrektywy unijne  oraz ustawy przygotowane przez rząd a nie prezydent czy Rada 
Miasta Ostrołęki  stoją u podstaw  zmian narzuconych wszystkim miastom i gmi-
nom w Polsce.

Główne zasady, które będą obowiązywać od lipca 2013 r. są następujące: 
-  gmina musi zebrać opłaty od mieszkańców i z tych opłat sfinansować odbiór, 

segregację i składowanie odpadów,
- mieszkańcy, którzy odpowiednio posegregują śmieci,  zapłacą mniej niż ci, 

którzy będą oddawać odpady zmieszane,
- całość kwoty zebranej od mieszkańców musi być przeznaczona( i rozliczona) 

wyłącznie na gospodarkę odpadową (nie można z tych nowych opłat 
finansować np. zadań drogowych czy szkolnych),   

- dokładne zasady  segregacji  (np. kolory i przeznaczenie worków czy 
pojemników) zostaną Państwu wyjaśnione w kolejnych informacjach,

- firmy, które będą odbierały śmieci od mieszkańców , będą przez Miasto wyłonione w przetargach,   
- opłata będzie naliczana w Ostrołęce systemem „od  osoby” zamieszkującej w domu lub mieszkaniu (za śmieci 

posegregowane 9 złotych miesięcznie).

Szanowni Państwo !

Ogromnie proszę wszystkich Państwa o cierpliwe zapoznawanie  się z informacjami, które będziemy Państwu przekazywać. 
Musimy sobie razem z tym nowym systemem poradzić .  

I oczywiście wspólnie sobie poradzimy ! 

Serdecznie pozdrawiam

   
     Prezydent Ostrołęki

www.ostroleka.pl

Grudzień 2012 
– przyjęcie pakietu tzw. uchwał 
   śmieciowych przez Radę Miasta

Styczeń 2013 
– opracowanie sytemu informacji
   mieszkańców i harmonogramu 
   wdrażania 

Luty 2013 
– złożenie przez właścicieli 
   nieruchomości deklaracji 
   o wysokości opłaty 
   i sposobie składowania odpadów

Luty – Czerwiec
- kampania informacyjna wśród 
   mieszkańców

Marzec – Czerwiec 
– wdrożenie procedury 
   wypowiadania umów 
   z dotychczasowym odbiorcą

Lipiec 
– rozpoczęcie działania nowego
   systemu zagospodarowania  
   odpadami 

Najważniejsze etapy wdrażania 
nowej polityki zagospodarowania 
odpadów w Ostrołęce
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Vademecum śmieciowe
W grudniu ubiegłego roku Rada Miasta 
Ostrołęki podjęła siedem tzw. uchwał 
„śmieciowych”, które ustalają nowe za-
sady prowadzenia gospodarki odpada-
mi komunalnymi w naszym mieście.  
To nowe prawo lokalne spełnia wy-
mogi dyrektyw unijnych i wprowadza 
uregulowania zawarte w znowelizo-
wanej ustawie o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach.  Przepisy te sta-
nowią, że od 1 lipca 2013 roku gmina 
odpowiada w całości za prowadzenie 
gospodarki odpadami na swoim tere-
nie i jest zobowiązana do uzyskiwa-
nia odpowiednich poziomów odzysku  
i recyklingu danych rodzajów odpadów, 
określanych na poszczególne lata.  Nie-
dotrzymanie terminu wprowadzenia 
nowego systemu gospodarki odpadami 
skutkowałoby dużymi karami nakłada-
nymi na samorządy.

Spełniając wymogi obowiązujących 
przepisów prawa samorząd Ostrołęki 
wprowadził od 1 stycznia 2013 roku 
uchwałę w sprawie ustalenia regulami-
nu utrzymania czystości i porządku na 
terenie naszego miasta. Rada Miasta 
podjęła też uchwałę określającą zasady i 
stawki według których od 1 lipca 2013 
roku będą odbierane od Państwa odpa-
dy komunalne. 

Decyzja o sposobie naliczania opła-
ty od osoby zamieszkującej daną nie-
ruchomość została podjęta na podsta-
wie wyników sondy przeprowadzonej 
wśród Ostrołęczan. Miesięczna opłata  
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, w przypadku prowadzenia 
selektywnego zbierania odpadów, bę-

dzie niższa i będzie wynosiła 9,00 zł,  
a gdy odpady nie będą segregowane za 
każdą osobę zapłacimy  13,50 zł. 

Musimy uświadomić sobie korzy-
ści płynące z  prowadzenia selektywnej 
zbiórki.  Będą to oszczędności kon-
kretnych kwot i ochrona  środowiska  
w którym żyjemy. 

Zgodnie z zapisami uchwał podję-
tych przez Radę Miasta każdy właściciel 
nieruchomości  zobowiązany jest naj-
później do 28 lutego złożyć wypełnio-
ną i podpisaną deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi liczonej od osoby za-
mieszkującej daną nieruchomość. 

W budownictwie wielorodzin-
nym zarządzanym przez spółdzielnie 
mieszkaniowe deklaracje składają za-
rządy spółdzielni. W pozostałych bu-
dynkach zarządy lub zarządcy wspól-
not mieszkaniowych, właściciele,  
a także współwłaściciele. 

Obowiązek składania do 28 lute-
go deklaracji dotyczy także właścicieli 
nieruchomości, na których prowadzo-
na jest działalność gospodarcza, np.: 
przedsiębiorstwa, biura, szkoły, szpita-
le, itp. W tym przypadku opłata będzie 
liczona od pojemnika. 
Deklaracje można uzyskać w następują-
cych miejscach:

•	 OTBS, ul. Gorbatowa 15, kory-
tarz główny, 

•	 OTBS, ul. Joselewicza 1
•	 Urząd Miasta, Punkt Obsługi 

Interesanta, Pl. Bema 1 
•	 Urząd Miasta, Punkt Obsługi 

Interesanta, ul. Kościuszki 45,

•	 strona internetowa:
        www.ostroleka.pl/odpady. 

Jednocześnie przypominamy, że każ-
dy właściciel nieruchomości powinien  
w odpowiednim czasie (w zależności od 
zapisów zawartych w umowie) wypowie-
dzieć umowę z odbiorcą odpadów komu-
nalnych. Konieczne  jest rozwiązanie tych 
umów najpóźniej na dzień 30 czerwca 
2013 r., ponieważ od 1 lipca powstaje 
obowiązek uiszczania opłaty za gospoda-
rowanie odpadami na rzecz miasta, które 
powierzy świadczenie usług w zakresie od-
bioru odpadów komunalnych wybranym  
w drodze przetargów firmom (dla czte-
rech wydzielonych uchwałą sektorów).  
W przypadku nierozwiązania umowy  
z przedsiębiorcą  może zaistnieć sytuacja 
konieczności uiszczania podwójnej opłaty.  

Nowy system gospodarki odpa-
dami będzie wymagał od wszystkich 
mieszkańców Ostrołęki dużego wy-
siłku i wyrobienia w sobie nawyku se-
gregowania odpadów. Musimy jednak 
mieć świadomość, że takie działania 
są w obecnej sytuacji prawnej koniecz-
nością, ponieważ będą skutkować 
karami nakładanymi na samorząd,  
a w konsekwencji podwyższaniem 
opłat za gospodarowanie odpadami dla 
mieszkańców. 

Wszelkie dodatkowe informacje moż-
na uzyskać w punkcie informacyjnym 
Urzędu Miasta, w Wydziale Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska, ul. Kościuszki 45, II piętro, po-
kój nr 208, tel. (29) 7654390, e-mail:  
odpady@um.ostroleka.pl.

Rodzaj 
nieruchomości Przykłady nieruchomości Stawka przy prowadzeniu 

selektywnej zbiórki 
Stawka przy prowadzeniu 

nieselektywnej zbiórki 
Sposób naliczania 
wysokości opłaty 

Nieruchomość 
zamieszkana 

Domy jednorodzinne, 
bloki, kamienice 

9 zł od osoby  13,50 zł od osoby Iloczyn stawki opłaty i liczby 
osób zamieszkujących 
nieruchomość 

Nieruchomość 
niezamieszkana 

Nieruchomości , na 
terenie których jest 
prowadzona działalność 
gospodarcza (urzędy, 
biura, sklepy  
w wolnostojących 
budynkach); ogródki 
działkowe 

4,60 zł za pojemnik o poj. 60 l 

9,10 zł za pojemnik o poj. 120 l 

18,60 zł za pojemnik o poj. 240 l 

83,80 zł za pojemnik o poj. 1100 l 

190,50 zł za pojemnik o poj. 2500 l 

6,90 zł za pojemnik o poj. 60 l 

13,60 zł za pojemnik o poj. 120 l 

27,90 zł za pojemnik o poj. 240 l 

125,70 zł za pojemnik o poj. 1100 l 

285,70 zł za pojemnik o poj. 2500 l 

Iloczyn liczby pojemników  
i częstotliwości wywozu 
oraz stawki opłaty za 
pojemniki o określonej 
pojemności 

Nieruchomość w 
części 
zamieszkana  
i niezamieszkana 

Dom/blok/lokal, na 
terenie którego 
prowadzona jest 
jednocześnie działalność 
gospodarcza 

Obowiązują stawki przyjęte dla 
nieruchomości zamieszkałych oraz 
niezamieszkałych 

Obowiązują stawki przyjęte dla 
nieruchomości zamieszkałych oraz 
niezamieszkałych 

Suma stawek wyliczonych 
dla dwóch rodzajów 
nieruchomości 
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Przepisy lokalne dokładnie określają jak 
będzie prowadzona segregacja, z jaką 
częstotliwością będą odbierane śmieci, 
jak naliczana będzie opłata „śmiecio-
wa”. Te zasady mogą się w okolicznych 
samorządach różnić. W Ostrołęce zasa-
dy w tym zakresie uchwaliła Rada Mia-
sta. Poniżej podajemy nazwy uchwał  
i w skrócie opisujemy co zawierają. Szcze-
gółowe dokumenty są dostępne na stro-
nie internetowej miasta, pod adresem:  
www.ostroleka.pl/odpady.

Uchwała Nr 385/XXXVI/2012 
Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 
grudnia 2012r. w sprawie ustalenia 
regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Miasta Ostrołę-
ki.

To podstawowa uchwała z „pakietu 
śmieciowego”. W regulaminie określo-
no sposób postępowania ze wszystkimi 
odpadami. Uchwała określa też pozio-
my recyklingu (odzysku) surowców 
wtórnych, jakie muszą być uzyskane 
przez mieszkańców. Dalej przepisy 
mówią, jakie obowiązki mają właści-
ciele zwierząt domowych i gospodar-
skich oraz określają zasady prowadze-
nia deratyzacji (zwalczania szczurów  
i myszy).

Uchwała Nr 386/XXXVI/2012 
Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 
grudnia 2012r. w sprawie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicie-
li nieruchomości na terenie Miasta 
Ostrołęki, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komu-
nalne.

Akt ten reguluje odbiór  odpadów 
komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komu-
nalne (zakłady gastronomiczne, warsz-
taty usługowe itp.). 

Uchwała Nr 387/XXXVI/2012 
Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grud-
nia 2012r. w sprawie podziału obszaru 
Miasta Ostrołęki na sektory odbioru 
odpadów.

Ze względów organizacyjnych 
Ostrołęka została podzielona na 4 sek-
tory:

Sektor I – osiedla: Śródmieście, Starosty 
Kosa, Stare Miasto
Sektor II -osiedla: Bursztynowe, Łę-
czysk, Pomian, Sienkiewicza, Leśne, 
Łazek
Sektor III – osiedla: Stacja, Centrum
Sektor IV – osiedla: Dzieci Polskich, 
Parkowe, Traugutta, Witosa, Wojcie-
chowice.

O tym,  jaka firma będzie odbierać 
śmieci w konkretnym sektorze zde-
cyduje przetarg niebawem ogłoszony 
przez miasto.

Uchwała Nr 388/XXXVI/2012 
Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grud-
nia 2012r. w sprawie metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki opłaty.

Od 1 lipca 2013 r. opłaty za śmie-
ci na terenie Ostrołęki każdy właści-
ciel nieruchomości (mieszkaniec lub 
przedsiębiorca) będzie wnosił na rzecz 
Urzędu Miasta w formie comiesięcz-
nej wpłaty. Radni (po zapoznaniu się  
z opiniami mieszkańców) zdecydowa-
li, że taka opłata będzie naliczana „od 
osoby” i wyniesie miesięcznie 9 zł za 
śmieci posegregowane i 13,50 zł, je-
żeli ktoś nie będzie prowadził segre-
gacji. Przedsiębiorcy (uchwała mówi 
o „właścicielach nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy,  
a powstają odpady”) tak jak do tej pory 
będą płacić za pojemnik lub worek. 
Koszt odbioru odpadów nieposegrego-
wanych to 13,60 zł za pojemnik 120 l lub 
9,10 zł jeżeli prowadzona będzie segre-
gacja. Uchwała podaje dokładne stawki 
dla różnej wielkości pojemników.

Uchwała Nr 389/XXXVI/2012  
z dn. 27.12. 2012 w sprawie wzoru de-
klaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi

Ten przepis wprowadza specjalny 
formularz, który każdy właściciel lub 
współwłaściciel nieruchomości będzie 
musiał wypełnić, określając stawkę 
opłaty śmieciowej jaką będzie wnosił po 
1 lipca 2013 r. do Urzędu Miasta. Po raz 
pierwszy wypełnioną i podpisaną dekla-
rację należy złożyć do 28 lutego 2013 r. 
Skąd wziąć deklarację, jak ją dobrze wy-

pełnić i dokąd zwrócić  piszemy obszer-
nie w naszej gazecie na str. 6-8.

Uchwała Nr 390/XXXVI/2012  
z dn. 27.12. 2012  w sprawie ustalenia 
terminu, częstotliwości i trybu opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi.

Opłaty za odpady będziemy wno-
sić na rzecz Urzędu Miasta co miesiąc, 
do 15 dnia danego miesiąca. W przy-
padku nowych domów pierwsza opłata 
będzie wnoszona w terminie 30 dni od 
zamieszkania.

Uchwała Nr 391/XXXVI/2012  
z dn. 27.12. 2012  w sprawie ustale-
nia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości i zagospoda-
rowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nierucho-
mości opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi

Dokument opisuje precyzyjnie spo-
sób prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów, zarówno przez osoby fizycz-
ne jak i przedsiębiorców. Podaje jakich 
należy używać pojemników i określa 
jak często  śmieci będą odbierane przez 
firmę zajmującą się ich wywozem. Naj-
ważniejsze założenia mówią, że bę-
dziemy prowadzić zbiórkę używając  
4 pojemników: zielonego do odpadów 
zmieszanych, żółtego do szkła, meta-
li i tworzyw sztucznych, niebieskiego 
– do papieru i tektury. Pojemnik na 
odpady biologiczne będzie miał kolor 
brązowy - w przypadku mieszkańców 
domków jednorodzinnych będzie je 
można kompostować we własnym za-
kresie (inny kompostownik). Odpady 
niebezpieczne będzie można nieodpłat-
nie pozostawić w specjalnych pojemni-
kach rozstawionych na terenie miasta. 
Odpady wielkogabarytowe, budowla-
ne itp. będą nieodpłatnie przyjmowa-
ne przy ul. Turskiego (obok wysypiska 
śmieci). Częstotliwość wywozu śmieci 
będzie zbliżona do tej, jaką prowadzą 
obecnie firmy wywozowe, różnice doty-
czyć będą głównie zakładów gastrono-
micznych (piszemy o tym na str. 8).

Co zdecydowała 
Rada Miasta Ostrołęki? 
Lokalne zasady postępowania z odpadami
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ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne): 
Należy podać pełny adres nieruchomości tzn.: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość) 

 
właściciel nieruchomości 

współwłaściciel nieruchomości (podać udział w lokalu mieszkalnym) 

użytkownik wieczysty 

jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

inny podmiot:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Należy zaznaczyć odpowiednią pozycję. Jeżeli nieruchomość posiada kilku współwłaścicieli, deklaracja ma zostać podpisana przez 
współwłaścicieli posiadających łącznie większą część udziałów. Wykaz współwłaścicieli i wielkość udziałów należy sporządzić na 
oddzielnej kartce i dołączyć do deklaracji. 
IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
Należy podać pełne dane wraz z numerem telefonu do osoby składającej deklarację 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI:  

Pierwsza  deklaracja   

Korekta deklaracji   

Należy zaznaczyć odpowiednią pozycję. W przypadku składania pierwszej deklaracji należy zaznaczyć pozycję pierwszą.  
W przypadku zaistnienia zmian, składając kolejne deklaracje – zaznaczyć pozycję drugą. Po zmianie właściciela nieruchomości nowy 
nabywca składa deklarację zaznaczając pozycję pierwszą. 

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI – Pozycję tę wypełniają tylko właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zaznaczając 
jedną z dwóch możliwości.  

 
RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość): 
 

Nieruchomość zamieszkała – zabudowa jednorodzinna 

Nieruchomość zamieszkała - zabudowa wielorodzinna  

Deklaruję, iż: (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość) 
 
na terenie nieruchomości będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych w podziale na papier i tektura 
(pojemnik niebieski), metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło (pojemnik żółty), odpady komunalne 
ulegające biodegradacji (pojemnik brązowy), pozostałe odpady zmieszane (pojemnik zielony) zgodnie z wymogami 
Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Ostrołęka. Składając deklarację oświadczam, iż przysługuje mi 
prawo do preferencyjnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej dla mieszkańców deklarujących 
selektywną zbiórkę odpadów. Preferencyjna stawka opłaty wynosi  9,00 zł/osobę.  

 
na nieruchomości znajduje się ogród o powierzchni ……………………….. m2 

 
ogród wyposażony jest w urządzenie do kompostowania odpadów biodegradowalnych (proszę załączyć informację o 
sposobie kompostowania odpadów).  

Deklarując selektywną zbiórkę odpadów, nabywa się prawo do naliczania niższej opłaty za odbiór odpadów. Jeżeli na nieruchomości 
znajduje się ogród, należy określić jego powierzchnię w m2. Jeżeli w ogrodzie prowadzone jest kompostowanie odpadów, należy 
załączyć informację o sposobie kompostowania odpadów (np.: określając rodzaj kompostownika – drewniany, plastikowy, betonowy; 
określając jego szacunkową pojemność w litrach lub m3). Informację trzeba sporządzić na kartce i dołączyć do deklaracji. 

na terenie nieruchomości nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Stawka opłaty wynosi  13,50 
zł/osobę. 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA: ………………………….OSÓB 
Ilość osób zameldowanych w danej nieruchomości nie oznacza realnej ilości osób aktualnie ją zamieszkujących. W związku z tym 
należy wpisać ilość osób faktycznie zamieszkującą daną nieruchomość. 
WYSOKOŚĆ OPŁATY (liczona jako iloczyn liczby osób oraz stawki opłaty): ………………….……… zł 
Należy ją określić na podstawie zadeklarowanej liczby osób zamieszkujących nieruchomość pomnożonej przez wybraną stawkę 
opłaty.  

 
 
 
 

Instrukcja wypełnienia deklaracji „odpadowej”
Dla wszystkich osób i podmiotów przygotowano jeden wzór deklaracji. Osoby fizyczne (właściciele nieruchomości), 
przedsiębiorcy czy zarządcy nieruchomości wypełniają tylko te pola, które ich dotyczą. Poniżej podajemy objaśnie-
nia wypełnienia druku (czerwony tekst jest komentarzem do formularza). W budownictwie wielorodzinnym (blo-
ki) mieszkańcy nie muszą wypełniać deklaracji indywidualnie - robią to w ich imieniu spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe.



 
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE – Pozycję tę zaznaczają właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy np.: 
biura, szkoły, zakłady pracy, szpitale, przedsiębiorstwa, gastronomia, ogródki działkowe itp.  
 

 
Nieruchomości niezamieszkałe 
 

Deklaruję, iż: (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość) 
 
na terenie nieruchomości będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych w podziale na papier i tektura 
(pojemnik niebieski), metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło (pojemnik żółty), odpady komunalne 
ulegające biodegradacji (pojemnik brązowy), pozostałe odpady zmieszane (pojemnik zielony) zgodnie z wymogami 
Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Ostrołęka. Składając deklarację oświadczam, iż przysługuje mi 
prawo do preferencyjnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej dla mieszkańców deklarujących 
selektywną zbiórkę odpadów. Preferencyjna stawka opłaty dla poszczególnych rodzajów pojemników lub worków wynosi: 
1) 4,60 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 60 l, 
2) 9,10 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 120 l, 
3) 18,60 zł  w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 240 l, 
4) 83,80 zł w przypadku pojemnika o pojemności 1 100 l, 
5) 190,50  zł w przypadku pojemnika o pojemności 2 500 l, 
6) 407,00 zł za pojemnik ASD – 5 500 l,  
7) 518,00 zł za pojemni KP7 – 7000 l. 

  
na terenie nieruchomości nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Stawka opłaty dla 
poszczególnych rodzajów pojemników lub worków wynosi: 
1) 6,90 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 60 l, 
2) 13,60 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 120 l, 
3) 27,90 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 240 l, 
4) 125,70 zł w przypadku pojemnika o pojemności 1 100 l, 
5) 285,70 zł w przypadku pojemnika o pojemności 2 500 l, 
6) 610,00 zł za pojemnik ASD – 5 500 l,  
7) 777,00 zł za pojemni KP7 – 7000 l.  

 
DEKLAROWANA LICZBA POJEMNIKÓW O DANEJ POJEMNOŚCI ODBIERANYCH W CIAGU MIESIĄCA: 

W tabelce należy podać ilość i pojemność pojemników oraz wyliczyć opłatę w zależności od rodzaju zadeklarowanej zbiórki odpadów. 
W kolumnie 2 Ilość (szt./miesiąc) należy zadeklarować odbiór pojemników nie rzadziej niż przewiduje to załącznik do uchwały  
Nr 385/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Miasta Ostrołęki. Załącznik do pobrania w Urzędzie Miasta oraz na stronie: www.ostroleka.pl/odpady. 
Zapoznanie z załącznikiem szczególnie polecamy osobom prowadzącym działalność gospodarczą.    

Pojemność Ilość (szt./miesiąc) Stawka opłaty Iloczyn pozycji 2 i 3 
(1) (2) (3) (4) 

    
    
    

UWAGA: na stronie 8 biuletynu przedstawiamy sposób wypełnienia tabeli dla nieruchomości niezamieszkałej, gdzie prowadzona jest 
działalność gospodarczo-gastronomiczna (zbiórka selektywna). 
WYSOKOŚĆ OPŁATY (liczona jako iloczyn liczby pojemników lub worków oraz stawki opłaty): ………………….…………… zł. 

 
NIERUCHOMOŚĆ OKREŚLONA W ART. 6j ust. 4 …  - Tę część deklaracji wypełniają właściciele nieruchomości, na której w części 
zamieszkują mieszkańcy oraz w części stanowi nieruchomość niezamieszkałą np.: nieruchomość (budynek), której części stanowią 
mieszkania a część pomieszczenia działalności gospodarczej.  
Pozycję tę wypełnia się analogicznie do opisu zawartego powyżej, dodając sumę wynikającą z liczby osób do sumy wynikającej  
z liczby pojemników. 
Uwaga: Właściciele nieruchomości, w których nikt nie mieszka (np. pusty dom) wypełniają tylko dane dotyczące właściciela  
i adresu nieruchomości dołączając oświadczenie o tym, że aktualnie pod danym adresem nikt nie zamieszkuje. 
 
Deklaracje można nieodpłatnie uzyskać w następujących miejscach: OTBS, ul. Gorbatowa 15, korytarz główny; OTBS, ul. Joselewicza 
1; Urząd Miasta, Punkt Obsługi Interesanta, Pl. Bema 1; Urząd Miasta, Punkt Obsługi Interesanta, ul. Kościuszki 45; strona 
internetowa: www.ostroleka.pl/odpady. 
 
Wypełnioną deklarację należy złożyć do dn. 28 lutego 2013 r. w następujących miejscach: OTBS, ul. Joselewicza 1, (w godz. 7.00-
15.00); Punkt OTBS, ul. Gorbatowa 15, (pałacyk) sala 65A, (w dn. 15-28 lutego 2013 r. w godz. 10.00-17.00 oraz w soboty 16 i 23 
lutego 2013 r. w godz. 10.00-15.00). 
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Przykład sposobu wypełnienia kolumny nr 2 w tabeli „DEKLAROWANA LICZBA POJEMNIKÓW O DANEJ POJEMNOŚCI 
ODBIERANYCH W CIĄGU MIESIĄCA”

Nieruchomość niezamieszkała – selektywna zbiórka 
gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza - gastronomiczna:

1. Deklarowana ilość pojemników:
 - pojemnik o poj. 1100 l. na odpady zmieszane (zielony)     - 1 szt.
 - pojemnik o poj. 120 l. na odpady biodegradowalne     - 1 szt. 
 - pojemnik o poj. 120 l. na odpady selektywnie gromadzone (żółty)   - 1 szt. 
 - pojemnik o poj. 120 l. na odpady selektywnie gromadzone (niebieski)   - 1 szt. 

2. Częstotliwość wywozu zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrołęki 
 - odpady zmieszane (zielony)  - raz na dwa tygodnie    - 2   x  w miesiącu
 - odpady biodegradowalne (brązowy)  - co dwa dni     - 12 x  w miesiącu 
 - odpady selektywnie gromadzone (żółty)      - 1   x  w miesiącu  
 - odpady selektywnie gromadzone (niebieski)      - 1   x  w miesiącu  

3. Wartości do wstawienia w kolumnie nr 2. „ilość (szt./miesiąc)”
 - pojemnik o poj. 1100 l. na odpady zmieszane (zielony)     - 2
 - pojemnik o poj. 120 l. na odpady biodegradowalne     - 12 
 - pojemnik o poj. 120 l. na odpady selektywnie gromadzone (żółty)   - 1 
 - pojemnik o poj. 120 l. na odpady selektywnie gromadzone (niebieski)   - 1 

Pojemność Ilość (szt./miesiąc) Stawka opłaty Iloczyn pozycji 2 i 3
(1) (2) (3) (4)

1100 2 83,80 167,60
120 12 9,10 109,20
120 1 9,10 9,10
120 1 9,10 9,10

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów opłata za po-
jemniki jest zwiększona.

www.ostroleka.pl

Ostrołęka Samorządowa Biuletyn Informacyjny Miasta Ostrołęki
Wydawca: Urząd Miasta Ostrołęki, Pl. Bema 1
Redaktor Naczelny: Wojciech Dorobiński
Kontakt: os@um.ostroleka.pl
Telefon: +48 (29) 764 68 11
Fax +48 (29) 765 43 20
facebook: Ostrołęka Samorządowa

W kolejnym numerze zajmiemy się m.in. sposobem prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, napiszemy jak uzy-
skać pojemniki na śmieci oraz wyjaśnimy pojawiające się wątpliwości związane z nowymi zasadami zagospodaro-
wania odpadów.

Pamiętaj

•	 Najważniejszą rzeczą, którą należy zrobić do 28 lutego jest wypełnienie  
i złożenie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi liczonej od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

•	 W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie dopełnił tego obo-
wiązku zgodnie z ustawą to urząd gminy określi w drodze decyzji admini-
stracyjnej wysokość należnej opłaty, a w przypadku uchylania sie od niej 
będzie prowadzona jej windykacja.


